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Samrådsunderlag angående Utrivning av regleringsdammar Långvind
Synpunkter från Långvinds byalag

Tillkännagivandet
Tillkännagivandet genomfördes inte på ett förtroendeskapande och transparent sätt!
Underlaget sändes inte ut direkt till berörda fastighetsägare, hyresgäster eller föreningar. Det delades
inte ut i brevlådor eller anhängiggjordes genom anslag på någon av anslagstavlorna, infarten till
Långvindsbruk och i anslutning till infarten till Bränneriet/ Kolhuset.
Detta innebar för flera berörda att vi inte hade möjlighet att ta del av underlaget före
informationsmötet den 4 december 2019.
Påverkan på grundvatten i grävda och borrade brunnar
I underlaget saknas helt en diskussion kring hur de föreslagna förändringarna kan påverka tillgången
till vatten och vattenkvaliteten i grävda och borrade brunnar i området och hur tillgången till vatten
säkras för framtiden.
Påverkan på kulturmiljön
Vad gäller kulturmiljö anges i samrådsunderlaget (avsnitt 3.4) bland annat att större delen av
bruksområdet i Långvind – liksom ett flertal av de övriga fornminnen som redovisas på Figur 7 – är
klassificerade som Övrig kulturhistorisk lämning. Detta visar att grundläggande kunskaper saknas
angående Fornsöks uppbyggnad.
Den antikvariska bedömningen för lämningar som är registrerade i Fornsök är inte per automatik
uppdaterade efter nuvarande lagstiftning och praxis, utan bedömningen speglar den tid då de
registrerades. Vad gäller lämningarna i detta område skedde fornminnesinventeringen senast år 1981,
alltså för nästan 40 år sedan!
Det innebär för Långvinds del att exempelvis bruksområdet, och kulturlagren inom detta, enligt
nuvarande lagstiftning bör bedömas antikvariskt som fornlämning. Detta gäller även flera av de andra
lämningarna i området som i nuläget är registrerade som Övriga kulturhistoriska lämningar i Fornsök.
Fornsök visar heller inte vilka fornminnen som faktiskt finns inom ett område, utan ger endast
indikationer genom de lämningar som är kända och registrerade. Vad gäller påverkansområdet för de
planerade åtgärderna är det inte känt huruvida det finns hittills okända forn- och kulturlämningar eller
inte.
Långvinds byalag anser därför att det ska utföras en arkeologisk utredning i hela påverkansområdet
för att klargöra fornlämningsstrukturen samt antikvarisk status för såväl nu kända, som hittills
oidentifierade, fornminnen.
Vad avser avsnittet om påverkan på kulturmiljön (6.5) i samrådsunderlaget framgår inte hur de
förändringar som ska ske vid Hålldammen och Kvarndammen kommer att påverka kulturmiljön. Det
enda som framgår är att det främst är vid Kvarndammen, som förändringar kommer att ske. Avseende
Herrgårdsdammen anges att vattenspegeln ska bibehållas, men också att det ”möjligen finns behov av
vissa åtgärder nedströms sättluckor samt i torrfåror”. Uppgifter om vilka åtgärder eller hur dessa kan
komma att påverka kulturmiljön saknas. Det förs heller ingen diskussion om dammsystemets
betydelse för förståelsen av bruksmiljön.
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Långvinds byalag anser därför att det krävs en kulturmiljöanalys med en bedömning av
kulturmiljövärdena i området och dessas känslighet för intrång.
Föreslagna förändringarna kring Kvarndammen och Kvarndammsfallet
Specifikt vad gäller de föreslagna förändringarna kring Kvarndammen och Kvarndammsfallet, anser
Långvinds byalag att det i samrådsunderlaget helt saknas en diskussion kring alternativa modeller för
förändring. Ett sådant alternativ bör vara att placera överfallet i anslutning till befintlig
fiskvandringsväg öster om nuvarande fallet.
Kommentar från Kungsgården Långvind/Infopress AB
Företaget Kungsgården Långvind, bifirma till Infopress AB, ställer sig till fullo bakom detta yttrande
från Långvinds byalag.

Långvindsbruk den 17 december 2019
Jörgen Bengtson
ordförande Långvinds byalag
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