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Bästa Martinusvän och Kosmosgårdsbesökare!    

Vi hoppas att du har haft en fin höst och kunnat njuta av de vackra färgerna och milda klimatet.  

 

På Kosmosgården har vi haft arbetshelg och fått en hel del uträttat. Det stora är väl att vi lagt tegeltak på 

utbyggnaden, till vänster om receptionen, där vi förvarar cyklar och diverse trädgårdsredskap. Vi målade 

en del av fasaden på framsidan också, räfsade löv och gjorde omflyttningar och en del nyanskaffningar 

inomhus. 

 

Det juridiska runt övertagandet av Kosmosgården från Kosmos kollektiv ek.för till Stiftelsen Martinus 

Center Varnhem (MCV) är nu klart och vi har fått lagfart på fastigheten. 

 

En del av er som bott i närheten av receptionen har hört att pumpen till brunnen har låtit mer och  mer 

för varje år och en del av er har fått byta rum av den orsaken. Eftersom pumpen hade 50 år på nacken 

beslutade vi att byta den till en s.k. dränkpump som inte hörs inne i huset. Arbetet skedde i oktober. När 

slangarna och den gamla ejektorn drogs upp lossnade dessvärre en eller flera stenar.  

Vi blev tvungna att inte bara byta pump utan också borra en ny brunn eftersom den gamla hade 50 år på 

nacken och dess framtid var oviss. 

 

Nu har vi en ny djupborrad brunn (82 meter) med stor tillgång på vatten som vi hoppas ska hålla lika 

länge som den gamla. OCH HÄR SKULLE HISTORIEN HA SLUTAT!   

MEN TYVÄRR GJORDE DEN INTE DET. Efter några dagar slutade den nya pumpen fungera. En sten 

hade rasat igen, nu i den nya brunnen och den och PUMPEN FICK SPRÄNGAS BORT. Nu väntar vi på  

pump TVÅ. 

 

Som alla förstår är det förenat med stora kostnader att borra brunn och byta pump. I vårt fall 

trodde vi notan skulle sluta på 106 000 kr. Bara det ett stort, stort hål i kassan med andra ord! Men så 

kom ras två och nu får vi RÄKNA UPP KOSTNADEN TILL 150 – 200 000 KRONOR OCH DET ÄR 

KATASTROF, vi har inte så mycket pengar. 

Vattentillgången är god så vi kommer, som tidigare, sälja vatten till 5 grannar. Den vägen kommer  vi att 

få in en del pengar men vi kommer också att ha löpande kostnader för el till pump och hydrofor och 

underhållskostnader kan dyka upp. 

 

VI VÄDJAR DÄRFÖR SÄRSKILT TILL ER TROGNA KOSMOSGÅRDSBESÖKARE OM 

ekonomiska bidrag till brunnen. 

Har du EN HUNDRING, eller gärna fler, som du kan avstå ifrån tar vi mycket tacksamt emot det. Alla 

bäckar små….. 

 

Vårt plusgiro är  64 67 35-1 

Bankgiro 214-8864  

Swish  123 637 83 68 

 

Vi önskar dig allt gott och en fortsatt fin höst! 
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