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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 året har vi varit förskonade från oplanerade avbrott i vattenleveranserna. Natten till den 9 

september var  vattnet avstängt. Då gjordes en systematisk läckagesökning. Vi fann ett större läckage 

vid en kran på en fastighet och vid en uppföljning mindre läckage på ytterligare en fastighets kranar. I 

samband med kranbyte på en fastighet konstaterades att det fanns en tidigare okänd järnledning på det 

gemensamma nätet. Just innan snön och frosten kom passade vi då på att byta ca. 80 meter järnledning 

till plastledning. Allt fungerade bra, men trots ihärdigt tjatande har vi till dags dato ännu inte blivit 

fakturerade för arbetet. I räkenskaperna har vi därför lagt in en reservation på 50.000 kronor. 

Under senare år har vi haft problem med en omodern larmanläggning som givit felaktiga larm-

indikationer.  Vi har därför ökat tryggheten med att inköpa och installera en ny larmanläggning. 

Vi har fortfarande en något förhöjd vattenförbrukning. Anledningen torde vara de från i höstas 

noterade mindre kranläckagen samt eventuellt ytterligare något eller några liknande läckage. Vi har nu 

tillgång till utrustning för att kunna registrera läckande kranar. Medlem som är osäker på egna kranars 

funktion kan genom att kontakta någon i styrelsen få sina kranar kontrollerade. 

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. Under året har biologiskt prov också tagits på vattnet från det gamla borrhålet som används i 

vår reservanläggning. Även detta prov var helt utan anmärkning. 

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

byns anslagstavlor finns uppgifter om telefonnummer till styrelsen. 

Föreningens ekonomi har under året påverkats av ledningsbytet. Det innebär att vi redovisar en förlust 

med drygt 40.000 kronor.   
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