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Två ordinarie möten har genomfört under verksamhetsåret. Styrelsen har också varit engagerad i den 

ombyggnad av pumphuset som genomförts. 

 

Revisorer Carl-Gustaf Wahlin och Magnus Skärström 

Valberedning Elisabeth Wahlin och Gudrun Åberg  

 

Föreningen har för närvarande 19 anslutna fastigheter. Anslutningsavgift har erlagts för ytterligare en 

fastighet som dock ännu inte har anslutits. 

Sommaren 2018 genomfördes en total renovering av pumphuset. Hela överbyggnaden, som var i ett 

mycket dåligt skick, revs bort. Nya takstolar byggdes och restes, ny isolering gjordes, nytt tak 

spikades på (gamla takplåten återanvändes) och väggpanel sattes upp och målades. Dessutom sattes 

ny dörr in och delar av grunden justerades. Det hela kompletterades med viss ny eldragning och 

belysning. Under sommaren 2019 har målning av grunden genomförts. Hela arbetet har genomförts 

av en kärntrupp bestående av en handfull medlemmar i föreningen och med viss extern hjälp med 

elinstallationen. Totalkostnaden för renoveringen uppgår till ca 12 000 kronor. 

En VVS-installatör gjorde under hösten 2018 en besiktning av installationerna i pumphuset och 

lämnade omdömet att vår anläggning är en av de bästa enskilda anläggningarna i trakten. 

Under den tidiga hösten 2018 hade vi vissa problem med hög fuktighet i pumphuset. Efter att 

temperaturen justerats upp några grader har detta problem eliminerats och normal fuktighetsgrad 

råder nu. 

Inga avbrott i vattenleveransen har skett under verksamhetsåret och anläggningen får betraktas som 

mycket driftsäker. 

Eftersom vi startade föreningen i början av förra året har vi denna gång ett förlängt räkenskapsår till 

och med maj 2019. Föreningen har gått med förlust under denna period på grund av renoveringen 

men sett över en 12-månaders period, och exklusive renoveringskostnaden, så gör föreningen ett 

smärre överskott. 
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