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Föreningens bildande och ändamål
Föreningen bildades 1956 av ett antal sommarstugeägare efter att under sommaren före
drabbats av sinande vattenbrunnar som orsakade stora vattningsproblem. Ett nät av
galvaniserade rör lades längs områdets vägdiken till vilka anslutningar kopplades in på de
aktuella tomterna. Totalt klarade systemet att försörja ett 30-tal tomter. I samband med att
området förtätades med villabebyggelse och vägnätet drogs om installerades nya pumpar och
ledningarna byttes 1983 ut till PVC rör och lades i nya lägen. Idag har föreningen 129
medlemmar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden samt ett antal informella möten.
Styrelseledamöter och övriga funktionärer under året, valda av årsmötet:
Kjell Walfridsson

- ordförande

Anna-Maria Stranneheim - sekreterare
Tuula Kipinoinen Ericsson - kassör
Stig Leitner

- tekniker

Hans Wahlström

- tekniker

Mirco Grujicic

- tekniker

Liza Tarakjian

- revisor

Gun Ericsson

- revisorssuppleant

Karin Brand

- webb + valberedning (sammankallande)

Runo Andersson

- valberedning

Verksamhetsåret 2017
Under våren fick vi problem med den under 2015 installerade pumpen, lyckligtvis precis
innan garantitiden löpte ut. Det visade sig vara ett fel i omformaren, vilken styr elektroniken.
Dessutom konstaterades att bottenventilen läckte. Efter många timmar från Herman Pump AB
och Pumpsnabben AB samt inte minst ett stort arbete med felsökning från våra egna tekniker,
kunde problematiken åtgärdas. I detta sammanhang beslutade vi att uppgradera motorlagret
till ett nytt keramiskt lager samt installerade en glycerinmanometer. Efter vidtagna åtgärder
har pumpen fungerat klanderfritt. Förutom de åtgärder som täcktes av garantin har föreningen
fakturerats för felsökning, uppgraderingar, lagning av bottenventil mm om 23,6 tkr
I vanlig ordning har våra tekniker lagt ner ett stort arbete för att hålla ledningsnätet intakt.
Mer går att läsa i ”Slutrapport från teknikerna verksamhetsåret 2017”.
Ekonomi
Under verksamhetsåret 2017 har medlemsavgiften varit 250 kr per medlem och alla har
under året betalat. Årets resultat blev ett underskott med 12,3 tkr, vilket berodde på den
oförutsedda reparationskostnaden av pumpen. Underskottet täcktes genom uttag från
Reparationsfonden, vilken därmed minskade med 12,3 tkr.
Budgeten för 2018 föreslås vara (se resultatrapport) 45,1 tkr i intäkter, inkluderande en
ökning av medlemsavgiften till 350 kronor per medlem. Kostnadsbudgeten beräknas uppgå
till 27,5 tkr. Här förutsätts material- och elförbrukningen minska och hemsidans kostnader
öka. Sammantaget lämnar detta utrymme för en avsättning till reparationsfonden med 17,6
tkr. Därmed prognostiseras reparationsfonden, vid övergången till 2019, kunna uppgå till
49,6 tkr.
Avslutning
Vi i styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som på olika sätt bidragit med
arbetskraft, glada tillrop mm. Ett speciellt tack till våra tekniker och andra frivilliga som
hjälpt till under året. Vi ser fram emot ett ”sommarvatten-säkert” 2018.
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