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Verksamhetsberättelse för Styrsjöbo Vattenledningsförening  

året  2021-2022 

 

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. Styrelsen har 

dessutom varit engagerad i arbeten vid pumphuset och utefter ledningsnätet. Vid den 

årliga översynen av anläggningen har reservanläggningen med separat pump kopplad 

till den gamla källan provkörts med gott resultat. 

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

gemensamma ledningsnätet har noterats. Under sommaren har läckage från medlems   

s k siljansnäskran lokaliserats och blivit åtgärdad. Även i år har vi periodvis 

konstaterat onormalt hög vattenförbrukning, men inte kunnat fastställa orsaken. Under 

sommarens semestermånader har förbrukningen legat i närheten av pumpens kapacitet.   

I december blev vi kontaktade av länsstyrelsen som i en kartläggning av grundvattnets 

kvalitet i siljansområdet önskade ta prover på vattnet i vår källa. Förutom den 

provtagning som vi normalt gör i egen regi kontrollerades även förekomst av 

läkemedel i vattnet. 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. 

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

luftledningsgatan till pumphuset. Vi har med eget röjningsarbete förbättrat situationen 

och kommer att, på nätägarens förslag, dokumentera var det finns risk för skador under 

starka vindar och kraftig nederbörd. 

I den årliga kontakten med kommunen har vi fått beskedet att, i ett tjänstemanna-

förslag till revidering av VA-planen, år 2027 anges som gällande för utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp i Styrsjöbo.  

Den aviserade lagstiftningen som förbereds i regeringskansliet, vilken kan 

komma att förändra förutsättningarna då fastighetsägare eventuellt kan slippa att 

ansluta sig till kommunalt VA, har ännu inte presenterats för riksdagen. 
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Styrelsen har initierat interna utredningar angående möjligheten att inskaffa 

utrustning för att hantera ett längre elavbrott samt åtgärder om den snart 90-åriga 

bassängen skulle haverera.  

Styrelsen anser att föreningens goda likviditet är försvarbar med tanke på reparationer 

och investeringar som kan behövas om föreningen skall leva vidare efter det att 

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

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. 

 

 

Styrsjöbo den 30 maj 2022 

Lars Henning    Björn Lagerqvist     Lennart Tingvall   

Marco Verhoeven    Mattias Heineman 


