
Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo vattenledningsförening året 2012/13 
 

Verksamheten har följt de riktlinjer som fastställts av föreningsstämman och som dokumenteras i stadgar, 

regelverk och egenkontrollprogram samt protokoll. 

Styrelsen har haft två protokollförda möten under året. Dessutom har ett antal dagsverken utförts i och vid 

pumphusanläggningen. Infästningen av bassängens bräddavlopp har reparerats. I samband med detta 

rengjordes bassängen och det konstaterades att betongen i den 75-åriga bassängen är förhållandevis spröd. 

Efter reparationen registrerar vi fortfarande större mängd inkommande vatten än utgående, om än i 

mindre omfattning. Arbetet med bassängen, med åtföljande avbrott i vattenförsörjningen, var aviserad på 

anslagstavlorna, men återfyllningen tog längre tid än beräknat, vilket förorsakade viss olägenhet för några 

medlemmar. 

Efter över 20 års diskussion med myndigheter har föreningen äntligen fått officiell status som ideell 

förening med organisationsnummer 802470-1552. Detta har varit nödvändigt för att få rätt uppgifter i 

fastighetsregistret för vår fastighet Styrsjöbo 9:31. 

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. Produktionen varierar mellan 10 och 22 m3 per dygn beroende på 

säsong. Några kranar på det gemensamma nätet måste bytas under det kommande året.  

Prov för biologisk analys av vattenkvaliteten togs den 11 juli. Resultatet var utmärkt och i nivå med de 

stabila bra värden som vi haft sedan det nya borrhålet togs i bruk. Det avvikande värde som noterades i 

juli 2012 berodde sannolikt på förväxling av prover på laboratoriet. Från och med i år kommer vi att 

utöka antalet provtagningar. Vid provtagning i höst skall också kemiska värden kontrolleras. Vi vet av 

erfarenhet att fluoridhalten är 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 emaljfläckar på tänderna.   

Karta över ledningsnätets avstängningskranar samt avstängningsnyckel finns i bystugans uthus. På byns 

anslagstavlor finns uppgifter om telefonnummer till styrelsen. 

I avvaktan på kommunens utredning av byns framtida avlopp och vattenförsörjning görs inga 

investeringar i ledningsnätet. Eventuell omdragning och utbyte av järnledningarna till 

medlemsfastigheterna 22, 26, 27, 28 och 45 får anstå tills kommunens planer blir kända . 

Kommunen genomför för närvarande en kartläggning av alla byars vattenförsörjning. Styrelsen har 

medverkat med att tillhandahålla information om vår anläggning vid utredningsmannens besök. 

Föreningen har för närvarande en god kassa med utrymme för nämnd ledningsomdragning och eventuell 

bassängreparation. Det är också angeläget att ha reserv för oförutsedda händelser avseende ledningsnätet 

och pumphuset. 

Styrsjöbo den 23 juli 2013 
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