KNV

VERKSAMHETSRAPPORT
2015-02-04

Sida 1

Verksamhetsrapport för Kallmora Norra Vattenledningsförening avseende
verksamhetsåret 2014.
1. Allmänt
Under 2014 uppstod ett antal problem i systemet, vilket bland annat resulterade i
ett pumpbyte och några utbyten av läckande ”Siljansnäsare”, samt en reparation
av en stamledning. Källorna öppnades under perioden och varit i bruk under den
andra halvan.
2. Styrelsen
Styrelsen har bestått av: Jan Lovén, Ulf Hurtig, Göran Brorsson, Hans Stjernqvist
och Jan Lindberg med suppleanterna Olle Karlsson och Jörgen Nohrin.
3. Möten
Styrelsen har under året haft 5 st. styrelsemöten, inkl konstituerande.
4. Vattenkvalitén
Vattnet har under året visat en god kvalitet. När det gäller provtagning så använder vi
oss numera av Socialstyrelsens allmänna råd för enskilda anläggningar, vilket bl. a
inneburit sänkta kostnader för provtagning.
5. Vattenförsörjningssystemet
- Borrhållspumpen blev ersatt av reservpumpen, på grund av igensatt
insugnings-filter.
- Utbyte av 2 st. läckande ”Siljansnäsare” har genomförts
- Reparation/tätning av den enda kvarvarande Galvledningen.
- Bassängen blev rengjord.
Frånsett genomförda aktiviteter, har systemet varit stabilt och fungerat
tillfredsställande och därmed kunnat tillgodosett föreningens behov.
Olle har monterat timräknare på Berg- och tryckhöjningspumparna, vilket ger
oss full kontroll på om något onaturligt driftläge skulle uppstå, t.ex ett läckage i
systemet.
6. Färskvattenkällorna
I samband med utbyte av borrhålspumpen, öppnades källorna och har därefter
varit öppnade.
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7. Ekonomi
Året präglades av återhållsamhet från styrelsen då inga arvoden betalats ut, samt
att driften har gått relativt bra. Detta inkl den höjning av avgiften som stämman
tidigare beslutat om har medfört att föreningen har förbättrat den ekonomiska
situationen, men vi är en bit ifrån den ekonomiska buffert vi önskar ha.
Nedan redovisas förslaget till budget för år 2015.
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Inkomster

Utgifter

Summa

Vattenavgifter
El
Vattenprover
Reparationer/materiel
Arvoden
Administration
Försäkring

40800
0
0
0
0
0
0

0
9000
1 500
5000
0
1 000
1 500

40800
-9000
-1 500
- 5000
-0
-1 000
-1 500

Summa

40800

18000

22800

8. Verksamhet
Under verksamhetsåret 2014 har nedanstående igångsatts:
- Pumpbyte
- Utbyte av läckande ”Siljansnäsare”
- Reparation av stamledning
- Öppnande av källorna
- Genomgång av stadgarna för att bl. a tydliggöra ansvarsfrågor mellan förening
och brukare
9. Kommande verksamhet
Underhåll och diverse förbättring av Bassäng- och pumphus samt täckning av
källorna behöver genomföras.

