Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo Vattenledningsförening
året 2015/16
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. Därutöver har styrelsen varit
engagerad i arbeten i och vid pumphuset.
Under hösten sattes markeringsstolpar upp vid alla medlemmars kranar som är åtkomliga utomhus.
Ett avbrott i vattenförsörjningen inträffade i början av januari. Orsaken var att vi fick fel på
reglerutrustningen till pumpen samtidigt som larmanläggningen inte fungerade. För att få igång
vattenleveranserna var vi tvungna att ta bort mätutrustningen för utgående vatten. Larmet är nu lagat.
Vi har fortfarande problem med reglerutrustningen, vilket kräver ökad övervakning. Ny
reglerutrustning är levererad och skall installeras samtidigt med nya komponenter för mätning av
utgående vatten. Vi kommer då också att öka genomströmningskapaciteten för att eliminera risken för
försämrat vattentryck vid hög belastning. Under installationsarbetet kommer vi att behöva ha vattnet
avstängt under en arbetsdag. Information om tidpunkt kommer att aviseras på anslagstavlor och på
Facebook.
Under vintern har vi haft förhöjd förbrukning, vilket tyder på något eller några mindre läckage. Då
utgående vattenmätning varit ur funktion har vi inte kunnat söka läckor, men efter återinstallationen
av mätaren kan vi åter undersöka eventuella läckage.
Vi avser också att innan vintern, som reserv, åter kunna ta i bruk pumpen till det gamla borrhålet.
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 tänder.
Karta över ledningsnätets avstängningskranar samt avstängningsnyckel finns i bystugans uthus. På
byns anslagstavlor finns uppgifter om telefonnummer till styrelsen.
Trots oförutsedda utgifter har föreningens ekonomi stärkts under året med ett resultat på knappt
17.000 kronor. För det kommande året räknar vi med en mindre förlust eftersom en hel del utrustning
måste införskaffas för driftsäkring av anläggningen.
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