Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo Vattenledningsförening
året 2016/17
Verksamheten har följt de riktlinjer som fastställts av föreningsstämman och som dokumenteras i
stadgar, regelverk och egenkontrollprogram samt protokoll. Regelverket med egenkontrollprogram
har uppdateras och finns att läsa på byns hemsida.
Styrelsen har haft två protokollförda möten under verksamhetsåret. Därutöver har styrelsen varit
engagerad i arbeten i och vid pumphuset.
Under året har vi varit förskonade från oplanerade avbrott i vattenleveranserna. Den 3 september
stängdes vattnet av då ett större arbete genomfördes. Bassängen rengjordes grundligt och ny
regleringsutrustning monterades. En ny vattenmätare med större genomströmningskapacitet
installerades. Vi har därmed eliminerat risken för försämrat vattentryck vid hög belastning.
Vi har fortfarande förhöjd vattenförbrukning. Under en natt i vintras mättes vattenflödet genom att
systematiskt stänga av kranar på basledningen. Vi konstaterade då att det finns ett flertal läckor på i
storleksordningen tre kubikmeter per dygn vardera. Nyligen har ny utrustning rekvirerats för att
underlätta eftersökning av läckage. Under sommaren kommer läckagesökning att prioriteras.
Pumpen till det gamla borrhålet har åter satts i funktion. Vi har nu ett utmärkt reservsystem som kan
användas om vi får problem med det ordinarie. En rutin har fastslagits för ibruktagande av det gamla
borrhålet. Då vattenkvaliteten inte kan garanteras kommer i så fall information att lämnas på
anslagstavlan vid bystugan och på Facebook. Biologisk analys av vattnet från båda borrhålen kommer
att göras under det kommande året.
Prov för såväl biologisk som kemisk analys av vattenkvaliteten i det ordinarie borrhålet 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
tänder.
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 med ett resultat på drygt 13.000 kronor. Det finns några
räkningar från fjolåret som kommer att belasta det nya räkenskapsåret.
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