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Ny dräneringspump har installerats! 
Vår dräneringspump för vårt dagvatten slutade fungera och naturligtvis när det hade 

regnat en hel del. Vi fick snabbt hjälp med att plocka upp pumpen och kunde då 

konstatera att den inte gick att reparera. Via Hans Jönsson Maskin fick vi hyra flera 

dränkbara pumpar för att inte våra dagvattenledningar och brunn skulle svämma över. 

Ny pump med ny styrning/elektronik har köpts in och installerats via lokala 

leverantörer, Örstorps Bevattning AB och Hans Jönsson Maskin. De kan hålla oss med 

service, reservdelar och lämnar garanti på produkterna. Hela installationen är 

genomförd. Vi får nu också larm via GSM-nätet om pumpen stannar. Vilket betyder 

att Thord, Torbjörn eller någon annan inte behöver bevaka att lamporna tänds vid 

dräneringsbrunnen om pumpen stannar. Vi gör nu ett avtal med Hans Jönsson Maskin 

som rycker ut om vi får problem. Totala kostnaden för installationen är 105 000 kr där 

pump med elektronik och GSM kostar 60 tkr, montering och inhyrda 

dräneringspumpar kostar 14 tkr och elinstallation 10 tkr, moms tillkommer med ca 20 

tkr. Pengar finns avsatta i vår fond så vi klarar kostnaden med befintliga medel. 

 

Grönytor 
Gräs och grönytor har under sommaren skötts exemplariskt av Göran Johansson. Vi 

har klippt sju ggr och på några ytor kommer vi att behöva klippa en gång till i höst. 

Det har varit en bra sommar för växtligheten som alla har sett! Dessutom la vi på 

gödning tidigt i våras och det har säkert hjälpt till. 

 

Som jag skrev i förra medlemsinformationen så har vi tagit bort 15–20 träd före 

semestern. Många små björkar och några större. De stubbar som blev kvar kommer vi  

 



 
 

nu att fräsa bort och har anlitat en entreprenör som gör det under oktober månad. 

Dessutom kommer vi att plantera en ny rönn längs med Hedhusvägen för att ersätta en 

som vissnat. På de områden där vi tagit bort små björkar kommer vi inte att ersätta 

dem i nuläget. Jag har pratat med de som bor runt de ytorna och fått till svar att man 

vill ha ytorna till bollspel och annan lek. Däremot nyplanterar vi sex körsbärsträd på 

grönområdet mot Allarpsområdet. Kostnad för detta är ca. 7 tkr inkl. moms. 
 

 

Möte med kommunen.  
Vi har en dialog med Badortsföreningen och andra samfälligheter i Skummeslöv 

tillsammans med Laholms kommun. Det har mynnat ut i två för Skummeslövsstrand 

strategiska frågor: 

• Långsiktig säkring av samlingslokal/Bygdegård i Skummeslövsstrand, 

Skoskumsgården. 

• Vem har ansvar för gator, vägar, diken, grönområden, dagvatten, allmän 

belysning, parkeringar, med mera. 

För vår samfällighet är ansvarsfrågan den viktiga. Vem har ansvar för gator, vägar, 

diken, grönområden, dagvatten, allmän belysning, parkeringar, med mera? Vi vet att vi 

har ansvar för dagvatten och grönområden men på övriga punkter är det osäkert var 

ansvaret ligger. Sannolikt krävs en omfattande kartläggning. Möjligen pågår en sådan i 

arbetet med den fördjupade ”Översiktsplan för kusten”, som pågår inom Laholms 

Kommun. Kommunstyrelsen förväntas i oktober ge uppdrag om att utreda denna 

ansvarsfråga. Vi i styrelsen kommer att följa denna utredning med stort intresse och 

återkommer i frågan.  

 

Nästa styrelsemöte 
Vi hade ett möte den 21 september då vi beslutade om investeringen i ny 

dräneringspump, grönområdena med nyplantering och stubbfräsning.  Nästa möte är 

planerat till den 7 december. Där kommer vi att följa upp året som gått och göra ny 

plan och budget för nästa år.  
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