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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019120 avseende förvaltningen av
samfällighetens anläggningstillgångar under perioden 2019-06-01 - 2020-05-31.
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Valberedning

Verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden. Därutöver har det varit
ett mycket stort antal underhandskontakter.
Vatten
Att hålla rätt kvalitet och tillgång på vattnet är centralt och styrelsen verkar på olika sätt för att det
ska vara så. Livsmedelslagen ställer höga krav på kontrollåtgärder av olika slag och Nontälje
kommun genom Södra Roslagens Miljö- och Hålsoskyddskontor kräver numera 4 prov om året.
Gränsvärdena för att vattnet skall bedömas som tjänligt har skärpts och vi som samfällighet har
samma krav på oss som kommunala vattenverk. Detta kan jämföras med enskilda brunnar, där
livsmedelslagen bara är en rekommendation och tillåtna gränsvärden mycket högre.
Under våren har en rad förbåttringar genomförts; bl.a. är nu alla tre borrhålen vid
Fjällbostrandspumpen inkopplade på nätet. En ny automatikutrustning är monterad och
igångkörd. Under året har det hänt vid något tillfälle att vattnet blivit grumligt, vilket främst
berott på att avlagringar i ledningsnätet lossnat. Av det skälet har renspolning av nåtet
genomförts vid 2 tillfällen och ytterligare förbättringar planeras, bl.a. någon form av
filteranläggning. Borrhålen vid Ryapumpen har kamerainspekterats och ett av dem hade
kraftig ytvatteninträngning, P.g.a. tekniska orsaker fanns ingen möjlighet att åtgärda
problemet, varför det nu stängts av för gott. Vi är också skyldiga att ta fram en åtgärdsplan
med konkreta förslag om hur vi kan säkra vattenkvaliteten i vårt område framöver. Detta är
också på gång.

Skötsel och tillsyn av föreningens vattenanläggningar har i likhet med tidigare år utförts av Börje
Andersson, Steffen Bennet och Olle Jansson. I uppdraget ingår påsläppning av vatten under våren
till de delar som fortfarande har s.k. sommarvatten, då risk för nattfrost inte längre föreligger.
Dessutom avstängning under hösten, samt kontinuerlig tillsyn under hela året. Även provtagning av
dricksvatten ingår.
Provtagningsprogrammet som tidigare utarbetades gemensamt med Bygg- och miljökontoret i
Norrtälje och numera handläggs av Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddskontor har följts under
året. Det bygger i korthet på att ett prov tas 4 gånger om året, februari, maj, augusti och november.
Proven skall tas både i pumphusen och ute vid brukare och skall vara fördelade så att vatten från

alla tre pumpstationerna skall komma med i provtagningen. Analysen skallvara både kemisk och
mikrobiologisk. Var tredje år tas ett utökat prov på en av pumpstationema, vilket inte var fallet under
verksamhetsåret. Provtagningen är ett lagkrav enligt livsmedelslagen
Vi har under året bytt labäratörium från Synlab i Linköping tillALS iTäby. ALS har betydligt bättre
priser och ligger dessutom närmare oss, vilket gör att proverna kommer in snabbare för analys'

Vattentillgången har varierat under året. Vattumännen läser av vattenförbrukningen vade
månaOsJt<iftä och resultatet presenteras på föreningens hemsida. Under vårvintern har det varit en
högre förbrukning än tidigare; troligen en effeK av "corona" då fler än normalt har vistats i sina
fastigheter. Detta framgår av diagrammet nedan'
Trots ökad kapacitet måste vi, som vantigt, vara varsamma med vattenförbrukningen. S§ltar
med uppmaningen "Spara på vattnet' respeKive påminnelsen "Du har väl stängt av vattnef'
har saits upp viO södra respektive norra infarten samt vid brevlådoma i området.
Här är översikten som visar den totala förbrukningen sedan 2017. Enheten på y-axeln är
kubikmeter.
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Vid varje årsstämma poängteras vikten av att stänga av vattnet vid tomtgränsen när fastigheten
lamnas under längre tid saht att vara observant på de egna kopplingarna. Markventilen skallvara
helt öppen eller helt stängd. Det händer dock fortfarande att fastighetsägare slarvar med
avstahgningen av vattnef Oå de lämnar området, vilket kan förorsaka vattenläckage/brisUstopp inom
neh områdät. Fastighetsägare som av slarv eller brister i sitt ledningssysteln förorsakar vattenstopp
måste vara medvetån om att själv svara för de kostnader som stoppet medfÖr.

Föreningen har under året haft ett avtal med VatteninfoA/attencentrum i Norrtälje som givit möjlighet
till kontakUinformation/rådgivning och utbildning i "provtagning" m.m.
Under verksamhetsåret har entreprenören Bert Holm/OIa Holm bytt ut vissa gamla glim-postventiler,
som varit dåliga och som ibland visat sig läcka vatten. Ledningsnätet har utökats med flera
renspolningsventiler, vilket underlättar när man skall spola nätet.

Vägar
Kostnaderna för snö§ning har legat under budgeterat belopp. Samfälligheten har erhållit 9 492 kr i
vägbidrag från Trafi kverket
Under de senaste åren har underhållet eftersatts främst p.g.a. fiberdragning och skogs§ning.
I maj genomfördes därför grusning, sladdning och saltning av samtliga vägar och stickvägar. För att
kunna bibehålla en hyfsad kvalitet på vägarna inom området måste denna grundläggande satsning
följas upp med ett förbättrat årligt underhåll.
Hastigheten på några bilar i området är ibland farligt hö9, varför vi lagt ut väg-gupp på strategiska
ställen. Dessa tas upp på hösten och läggs ut inför sommarsäsongen.
Steffen Bennet är styrelsens "vägmästare". §ynpunkter på vägunderhållet skall dock riktas till
styrelsen.

Övriga områden
Stormen Alfrida/Skogsvård.
Under sensommaren genomforde Skogssällskapet en insats med rojning efier stormen Alfrida.
lnsatsen inriktades främst på att ta hand om virket och roja undan farliga rotvåltor. lnsatsen gav ett
netto på 3 198 kr.
En annan effekt av stormen Alfrida är att vi fått ersättning för utebliven el med 11 171 kr.

Städdag
Under hösten anordnades i samarbete med trivselföreningen och vägföreningen den sedvanliga
städdagen. Det var som vanligt god uppslutning och efter utfört arbete bjöds deltagarna på fortäring
vid en trevlig samvaro.

Valborgsfirandet
blev tyvärr inställt på grund av corona-restriktionerna. Vi hoppas dock att traditionen kan återupptas

2021.
Sommarfesten anordnades traditionsenligt tillsammans med Trivselföreningen. Den gick av stapeln
samband med årsstämman och blev mycket lyckad. Luddmans underhöllsom vanligt och
stämningen var hö9.
Möte med grannföreningarna utmed kustvägen
Styrelsen har träffat motsvarande grannföreningar längs kustvägen

Ekonomi
Närrnare redovisning av föreningens ekonomi lämnas separat. Styrelsen föreslår att årets resultat
överförs i nytt räkenskapsår.
Fram åtbl i cka nde

åtgärder

Styrelsen avser att under kommande verksamhetsår inrikta arbetet på att säkerställa vattenkvalitön
och tillgången på vatten ivårt område. Det handlar om såväl drift och underhåll som mer långsiktiga
investeringar i vattennätet.

i

Övriga prioriterade områden är vägarna, där det behövs ett forbättrat årligt underhåll för att kunna
behålla en hyfsad vägstandard, och upprojningen efter Alfrida.
För att säkerställa ekonomiska resurser för nödvändiga kvalitetsåtgärder för vatten och vägar
föreslår styrelsen en hojning av medlemsavgiften för 2024ft1.

Grisslehamn den 16 )uni 2020
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