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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STYRSJÖBO VATTENLEDNINGS- 
FÖRENING FÖR ÅRET 08/09 
 
 
Verksamheten har följt de riktlinjer som fastställts av föreningsstämman. 
 
Styrelsen har avhållit 3 sammanträden under året. 
 
Vattenkvaliteten är mycket god, och vattenanalys från juni 2008 visar att  
analysvärdena är lika föregående år. Fluorhalten är fortfarande 2,1  mg/l, och  
man bör fortfarande använda vattnet i begränsad utsträckning till barn under  
1 1/2 års ålder p.g.a. risk för tandemaljfläckar.  PH-värdet är 8,1. 
Vårt vatten är ett förträffligt dricksvatten! 
 
Borrhålets kapacitet är oförändrad . Vattning får dock endast ske med hand- 
bevattning och bevattning med slang och spridare får ej ske. 
Vattenförbrukningen ligger nu på 14,1 m3/dygn (förra året 12,5 ). 
 
Pumpanläggningen har fungerat utan problem under höst, vinter och vår. 
Dock har förbrukningen ökat kraftigt under slutet av april från normalt 8-9 m3 till plötsligt  
40 m3 per dygn. Vi lyckades få tag i vattenläckageexpert från Sweco, som med specia- 
lutrustning kunde under en dag arbete lokalisera fel i systemet. Dels var en huvudkran  
sönder, del var det två siljasnnäskranar som läckte, bl.a. till bystugan. Efter byte av  
huvudkran, korrekt stängning av en siljansnäskran samt utbyte av bystugans kran är vi  
tillbaka på normala nivåer. Observera att siljannsäskranar inte håller så länge, samt att  
man måste kunna hantera dom rätt. Nya kranar med samma funktion är betydligt bättre  
konstruerade. 
 
Föreningen har för närvarande kassa om 47.000:-. 
 
Komplettering av kartmaterial kommer att slutföras under kommande verksamhetsår.  
 
Den tidigare beslutade omläggningen har utförts. Dock visar det sig att det finns järn- 
ledningar kvar ner till fastigheterna 22, 26, 27, 28 och 45. En omdragning med bättre  
förläggning måste planeras.  Det innebär c:a 150 m ledning samt en kostnad på 70-80´. 
Ny placering av vattenmätare för mätning av utgående vattenflöde med möjlighet  
till registrering för att bevaka onormalt vattenflöde eller läckage skall utföras  
i höst. 
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