Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo vattenledningsförening
året 2014/15
Verksamheten har följt de riktlinjer som fastställts av föreningsstämman och som dokumenteras i
stadgar, regelverk och egenkontrollprogram samt protokoll.
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret. Dessutom har arbete utförts i och
vid pumphuset. Styrelsen har aktivt deltagit i felsökning, såväl dag som natt, och medverkat då
arbeten utförts på medlemmars anläggningar.
Borrhålets kapacitet är oförändrad och pumpanläggningen har fungerat utan problem. Inga läckage på
det gemensamma ledningsnätet har konstaterats under året. Däremot har läckage uppstått på flera av
medlemmars enskilda ledningar. Även i år har extern expert under sensommaren behövts inkallas för
att söka anledningar till läckage som misstänkts p g a kraftigt förhöjd förbrukning. Två läckage har då
konstaterats vilka berott på en trasig och en felaktigt hanterad siljansnäskran. Under våren fick vi
under en period åter onormalt ökad förbrukning, men den återgick till normala värden utan åtgärd från
styrelsens sida. Den normala förbrukningen har varierat mellan 10 och 22 m3 per dygn beroende på
säsong.
Prov för såväl biologisk som kemisk analys av vattenkvaliteten har tagits under maj månad. Resultatet
var utmärkt och i nivå med de stabila bra värden som vi haft sedan det nya borrhålet togs i bruk. Som
vanligt var fluoridhalten förhållandevis hög. För vuxna är detta bra eftersom det motverkar karies,
men för barn under 1,5 år bör vattnet endast i begränsad omfattning användas i mat och dryck
eftersom det finns risk för framtida emaljfläckar på tänderna. Under hösten kontrollerades även
förekomsten av radon, vilket visade sig vara utan anmärkning.
Karta över ledningsnätets avstängningskranar samt avstängningsnyckel finns i bystugans uthus. På
byns anslagstavlor finns uppgifter om telefonnummer till styrelsen.
Föreningens ekonomi har stärkts under året eftersom vi inte behövt göra några reparationer på det
gemensamma ledningsnätet. Då årets vinst på 40.000 kronor adderas till tidigare resultat har
föreningen en kassa på drygt 200.000 kronor. Det är angeläget att ha denna reserv för oförutsedda
händelser avseende ledningsnätet och pumphuset samt eventuellt byte av resterande järnledningar om
kommunalt vatten inte blir aktuellt för byn.
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