Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo
vattenledningsförening året 2011/12
(avser tiden mellan stämmorna)

Verksamheten har följt de riktlinjer som fastställts av föreningsstämman och som
dokumenteras i stadgar, regelverk och egenkontrollprogram samt protokoll.
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året. Dessutom har ett antal dagsverken
utförts med röjning kring pumphuset och längs tillfartsvägarna.
Borrhålets kapacitet är oförändrad och pumpanläggningen har fungerat utan problem. Inga
läckage på ledningsnätet har konstaterats under året. Mätutrustning finns nu för mätning av
såväl inkommande som utgående vatten. Produktionen varierar mellan 9 och 18 m3 per dygn
beroende på säsong. Emellertid registreras högre vattenmängder in i bassängen än vad som
går ut. Det tyder på att det finns läckage i bassängen.
Prov för analys av vattenkvaliteten togs den 11 juli. Resultatet redovisades den 23 juli. De
kemiska värdena är bra och stabila men det noterades förekomst av bakterier i en omfattning
som motiverat en ny och utvidgad provtagning, vilken verkställdes den 24 juli. Resultatet
kommer att bifogas protokollet från stämman eller anslås. Aktuellt pH-värde är 7,9. Som
tidigare år har vi förhållandevis hög förekomst av fluorid i vattnet, 2,1 mg/l. För vuxna är det
bra eftersom det motverkar karies men för barn under 1,5 år bör fortfarande vattnet
användas i begränsad omfattning eftersom det finns risk för emaljfläckar.
Karta över ledningsnätets avstängningskranar samt avstängningsnyckel finns i bystugans
uthus. Arbetet med komplettering av kartmaterial pågår och väntas vara avslutat under nästa
verksamhetsår.
I avvaktan på kommunens utredning av byns framtida avlopp och vattenförsörjning görs inga
investeringar i ledningsnätet. Därför avvaktar vi med eventuell omdragning och utbyte av
järnledningarna till medlemsfastigheterna 22, 26, 27, 28 och 45.
Föreningen har för närvarande en god kassa med utrymme för nämnd ledningsomdragning
och eventuell bassängreparation. Det är också angeläget att ha reserv för oförutsedda
händelser avseende ledningsnätet och pumphuset.
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