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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 tre protokollförda möten under verksamhetsåret. Därutöver har styrelsen varit 

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

Vatten har levererats utan avbrott under verksamhetsåret. Periodvis har vi konstaterat 

förbrukning över den normala, men inte kunnat fastställa orsaken. Under sommarens 

semestermånader har förbrukningen legat i närheten av pumpens kapacitet. För att vi inte skall 

riskera problem med tillfälligt hög förbrukning har styrelsen beslutat att i vårt regelverk införa 

regeln om att tillstånd från styrelsen krävs för användning av vatten utöver normal hushålls-

förbrukning.  

Vid en intern riskanalys har vi bedömt att den luftburna elledningen till pumphuset kan 

förorsaka problem vid stormigt väder. Med användning av hyrd utrustning har styrelsen därför i 

höstas utfört röjningsarbete i ledningsgatan. 

Under juni har prov tagits för analys av vattenkvaliteten från det ordinarie borrhålet. 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. Stadgar och regelverk 

finns tillgängliga på Styrsjöbo bys hemsida. 

Styrelsen har varit i kontakt med kommunen med anledning av den planerade utbyggnaden av 

kommunalt vatten och avlopp i Styrsjöbo. Tidsplanen, med utbyggnad under 2023, kommer inte 

att hålla. Förseningen beror inte enbart på överklaganden i Hedens by utan också på nya 

prioriteringar mellan byarna samt nybyggnationer i Noret. En ny plan skall fastställas under 

kommande höst varvid vår by sannolikt inte kommer att beröras förrän tidigast 2027. 

Vi har nu blivit fakturerade för de arbeten på ledningsnätet som utfördes under november 2017. 

Då beloppet blev betydligt lägre än den reservation som gjorts kan vi i år redovisa ett mycket 

gott ekonomiskt resultat. De medlemmar, för vilka arbeten utfördes i detta sammanhang, har 

fakturerats. 
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