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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 verksamhetsåret. Därutöver har styrelsen 

varit engagerad i arbeten vid pumphuset och utefter ledningsnätet under såväl hösten som 

våren.  

Under året har vatten levererats utan avbrott. De senaste årens läckagejakt har resulterat i att vi 

i vinter haft den lägsta vattenförbrukningen på flera år.  

Den enda kostnaden på reparationskontot utgörs av jord för markkorrigering efter tidigare års 

grävningar. 

Vi har nu en snart 20 år gammal pump i borrhålet. Tillverkaren har kontaktats om teknisk 

livslängd på pumpen. Beskedet vi fått ger oss inte anledning till att byta pump. Eftersom vi har 

en fungerande reservanläggning, kopplad till det gamla borrhålet, anser styrelsen att vi har 

tillräcklig säkerhet i den framtida driften. 

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. 

Föreningen har varit representerad vid ett informationsmöte om kommunalt avlopp för Heden 

arrangerat av Dala Vatten och Avfall. Föreningen erhöll då  material från förprojekteringen 

avseende Styrsjöbo. 

Föreningens ekonomi har stärkts under året. Vi redovisar en vinst med drygt 31.500 kronor. 

Vi har ännu inte, trots otaliga påminnelser, blivit fakturerad för det arbete som gjordes i 

november 2017. Detta inkluderade byte av 80 meter ledning. Reservationen på 50.000 kronor 

finns därför kvar i balansräkningen. 

Styrsjöbo den 6 juni 2019 
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