
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för 2013 

 

Styrelsen 2013 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning. 

 

Ordinarie ledamöter: Lennart Sundberg ordförande 

 Anna Holst vice ordförande 

 Margareta Sundberg sekreterare 

 Ingvor Pettersson, kassör 

 Jan Pettersson, vattenansvarig 

Tomas Samuelsson, ansvarig för grannsamverkan 

 

Suppleant: Ulla Lod 

 

Adjungerad: Thomas Ericson vice vattenansvarig, hemsideansvarig 

 

Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten (ÄFF Sty. 131 – 138) 

 

Årsmötet hölls den 9 mars 2013 i Brunns skola. 28 röstberättigade fastigheter var företrädda. 

Ytterligare en fastighet anslöt under mötets gång 

 

Förutom ovan redovisade ledamöter valdes av årsmötet (samtliga för ett år). 

 

Revisorer:  Josef Brithon 

  Ann Mari Kilander 

 

Suppleant:  Jan Johnson 

  

Utöver stadgeenliga val utsågs till badplatsansvariga: 

 

Lugnet:  Ulf Sundberg 

  Carl-Erik Bredbo 

 

Toholmen:  Birgitta Beek 

  Hans Beek 

 

Till ordinarie styrelseledamöter i Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde valdes 

Lennart Sundberg och Anna Holst. 

Till styrelsesuppleanter valdes Ulla Lod och Ingvor Pettersson. 

Samtliga valdes på ett år. 

 

Medlemmar 

Antalet medlemmar var i föreningen 330, varav 317 vattenanslutna inklusive de båda 

båtklubbarna (ILBK och ÄBS) 

 

 



 

 

Vattentillgång, distribution och förbrukning 

 

Grundvattennivån har under sista halvåret varit mycket under den normala i vårt område men 

vi har inte drabbats av några sinande brunnar. 

 

Tack vare de förbindelseledningar som finns har vatten kunnat levereras till medlemmarna 

även när något pumphus varit avstängt för akut- eller planerad service.  

Några få korta avbrott har förekommit beroende på tekniska problem eller stora läckage hos 

medlemmar. 

 

Sex jouravgifter á 1 500 kronor har betalts: 

- öppen utekran 

- sönderfrusen blandare i ouppvärmt sidohus 

- sönderfrusen ledning i garage 

- stor läcka under sidohus 

- vattnat ny gräsmatta 

- läckande koppling ute 

 

Föreningens stamnät är tätt och inga läckage pågår i någon fastighet (2013-12-30). 

Vi kan glädja oss åt en sjunkande vattenförbrukning jämfört med de närmast föregående åren, 

se diagrammet nedan. 
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Vattenkvalitet 

Det av miljökontoret och styrelsen fastställda provtagningsprogrammet har genomförts.  

Det omfattade huvudsakligen prov på utgående vatten från pumphusen, bakteriologiska och 

kemiska under våren samt bakteriologiska prov även på hösten. 

Inga prover har bedömds som otjänliga. 

 

Under sista halvåret steg salthalten i de flesta pumphusen med cirka 30 %. I pumphus 14 

Ladubacken steg salthalten från 40 till över 400 mg/l. Vi tvingades därför att stänga den 

brunnen och i stället starta upp pumphus 13 Båthamnsvägen som nu försörjer både område 13 

och 14. Vi antar att problemen är en följd av den mycket låga grundvattennivån och kan inte 

annat än hoppas att grundvattennivån återställs och att saltvattnet därmed pressas tillbaka. 

P13 har fått en Radonett radonavskiljare. 

 

Vattenarbeten 

Det gamla huset vid pumphus 15 Ritröskvägen var för litet för att rymma den utrustning som 

krävs för att ge vattnet god kvalitet. Huset har rivits och ersatts med en större byggnad som 

flyttats från Ängsviks allé, tidigare pumphus 7:2. P15 har nu försetts med förrådstank, 

radonavskiljning och desinfektion med UV-ljus. (Järn-manganfilter finns sedan tidigare) 

Vattenkvaliteten uppfyller därmed högt ställda krav. 

 

Samtliga brunnar har fått råvattenfilter (5 µ patronfilter) som hindrar nya partiklar från 

brunnen att komma ut i ledningsnätet. 

UV-utrustningen i ett pumphus förstörd av åska, utbytt. 

Två brunnar har spolats och tillhörande brunnspumpar bytts ut. 

Två ventilstänger av äldre modell för servisventiler avrostade, bytta. 

De flesta servisventilerna har försetts med gulmarkerade svarta plaströr för att bli lättare att 

hitta både för medlemmar och funktionärer vid läcksökning. 

 

 

 

 


