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Ansökan om bidrag för byte av värmekälla i Rydögården.

I samband med det myckna regnandet söndagen den 17/8 2014 uppstod det en översvämning i
Rydögården. Översvämningen berodde på att det trycktes upp vatten från en golvbrunn i garaget.
När detta upptäcktes var vattennivån 15 cm. Till att börja med användes egna pumpar för att få bort
vattnet, men då det inte räckte till kontaktades räddningstjänst som kom ut med kraftigare pumpar.
!

Då det fanns en misstanke om stopp i avloppsrören ut från Rydögården kontaktades JOMA för att få
hjälp med att spola rent röret så att vattnet åter kunde rinna på rätt håll. Även VA-jouren
kontaktades då det var osäkert om JOMA kunde komma. Efter en stund kom såväl JOMA som VA
jouren och spolade rent rensbrunnen, något som inte visade sig hjälpa. De letade vidare för att
försöka hitta vad som orsakade problemet. Slutligen hamnade de vid pumpstationen vid Rydö
golfklubb vilken inte orkade ta emot allt vatten.
Senare på kvällen minskade vattenflödet i Rydögården och vattnet började sjunka undan.
Måndagen den 18/8 var vattennivån 50 cm, nu i hela källaren, vilket innebar att samlingsrummet
med möbler, förråd samt pannrum stod helt under vatten. Pumparna gick för fullt utan tillräcklig
effekt. Nu kontaktades försäkringsbolaget, Länsförsäkringar, kontakt togs även med VArenhållningschef Carolina Storberg. Hon informerades om situationen och ombads att kontakta VA
jouren för att få information från dem om händelseförloppet. Orsaken till översvämningen
diskuterades, då vatten trycktes tillbaka på grund av ett fel i den kommunala dagvattenledningen,
man samtalade om huruvida detta borde leda till att kommunen skulle stå för Samhällsföreningens
självrisk.
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Rydögårdens källare röjs ut och Anticimex kontaktas för att få hjälp med att torka ur. Under 2015
kontaktas Carolina Storberg om skadan, hon hänvisar vidare till en annan person som i sin tur anser
att vi ska vända oss till Länsförsäkringar.
När arbetet med att återställa Rydögårdens källare var färdigt kontaktade ordföranden i föreningen,
Patrik Jerlebo, åter Carolina Storberg, via sms och telefonsvarare för att diskutera hur vi skulle gå
tillväga med självrisken. Hon återkopplade aldrig.
Kontakt togs då med Länsförsäkringar där information gavs om att de skickat en begäran till Hylte
Kommun om ersättning för deras utlägg i samband med skadan i Rydögården. I den begäran ingick
även samhällsföreningens självrisk.
Under samhällsföreningens styrelsemöte i februari, diskuterades om föreningen skulle byta
uppvärmningssystem från olja till luftvärmepump, detta då kostnaden för olja ökat under
föregående år. Föreningen begärde in en offert från ett företag, offerten hamnade på 46 500 kronor
exklusive installation.
Ungefar samtidigt kom räkningen på självrisken, 22 200 kronor. Kontakt togs med Carolina
Storberg, återigen utan återkoppling. Information från Länsförsäkringar visade att ärendet var
avslutat och att inga pengar skulle återbetalas. Länsförsäkringar hade dragit tillbaka sin begäran från
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kommunen då man ansåg man inte kunde kräva av en kommun att vattenledningar ska vara
dimensionerade för ett sådant extremt skyfall. I och med det skulle samhällsföreningen själva stå för
självrisken.
Patrik Jerlebo var i kontakt med Per Borg för att diskutera händelsen samt händelseförloppet. Per
Borg höll med om att samhällsföreningen, som tredje part, borde informerats av antingen Hylte
Kommun eller Länsförsäkringar. Han var också vänlig att ge tips om olika bidrag.

Med ovanstående som utgångspunkt söker vi härmed bidrag på 30 000 kronor till inköp samt
installation av en luftvärmepump i Rydögården.
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Patrik Jerlebo, Ordförande, Rydöbruk Samhällsförening

