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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.  

Vatten har levererats utan avbrott under verksamhetsåret. Inga defekter på det gemensamma 

ledningsnätet har noterats. Två läckage från medlemmars s k siljansnäskranar har lokaliserats 

under hösten. Periodvis har vi konstaterat förbrukning över den normala, men inte kunnat 

fastställa orsaken. Under sommarens semestermånader har förbrukningen legat i närheten av 

pumpens kapacitet.   

Vi har i kontakt med Dala Energi Elnät uttryckt våra farhågor för statusen på luftledningsgatan 

till pumphuset. Vi har med eget röjningsarbete förbättrat situationen men anser ändå att det 

finns risk för skador under starka vindar och kraftig nederbörd. 

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, enligt kommunens VA-plan, med 

färdigställande under innevarande år är inte längre aktuell. Den aviserade revisionen av VA-

planen, som skulle genomföras under hösten 2021, har inte realiserats. En ny lagstiftning kan 

komma att förändra förutsättningarna då fastighetsägare eventuellt kan slippa att ansluta 

sig till kommunalt VA om man kan tillgodose miljö- och hälsokrav på annat sätt. 

Föreningens kassa har förstärkts med en anslutningsavgift och även fakturering av medlemmar 

för utfört arbete under tidigare verksamhetsår. Styrelsen anser att föreningens goda likviditet är 

försvarbar med tanke på investeringar som kan behövas om föreningen skall leva vidare efter 

det att avloppsfrågan blivit löst. Alternativt kan kostnader för avveckling bli aktuella. 
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