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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019-20
Styrelsen för Nannberga Vatten Samfällighetsförening får härmed lämna följande
förvaltningsberättelse för det ordinarie verksamhetsåret 1.5. 2019 – 30.4. 2020.
Föreningen har nu 73 medlemmar, varav 16 fastigheter har permanentboende.
Föreningens åtaganden omfattar drift och underhåll av olika områden såsom
dricksvattenförsörjning, grusvägar, grönområden, viltstängsel, hamn och bad.
Utöver två årliga städdagar har totalt 200-250 arbetstimmar utförts av 4-5 personer för
regelbundna drift- och underhållsåtgärder.
Under året har ca 3 500 m3 dricksvatten distribuerats från Vattenverket. Vattenprov och
analys har utförts under våren 2020 med godkända resultat.
Utöver normal tillsyn 2 ggr/vecka har bl a följande problem åtgärdats:
• Läckage i privata avstängningsventiler vid 4-5 tillfällen.
• Utfällning av föroreningar i vattentankar pga felaktig backspolning av kolfilter.
• Föroreningar i hydraulventiler för backspolning.
• Inköp och utbyte av utsliten pump och sönderrostat rör.
• Uppmätning och justering av klornivå samt information till berörda.
Grusvägarna i området har underhållits med grusjustering och saltning sommartid men
utan snöplogning och sandning pga den milda vintern. Bland övriga åtgärder inom
allmänna grönområden kan nämnas:
• Regelbunden klippning av vägslänter, fotbollsplan, hamnområdet samt viltstängsel.
• Röjning av sly samt bäverskadad och vindfälld skog.
• Reparation av viltstängsel.
Inom hamn- och badområdet har sedvanlig städning och slyröjning utförts inkl städning av
badhytter, latrintoa och badstranden. Rivning och återuppbyggnad av gemensam brygga
för 6 st båtplatser har utförts intill gästbryggan.
Midsommarfirande, fisketävling, kräftskiva samt tipspromenad har varit populära aktiviteter
som genomförts via Trivselgruppen och redovisas separat.
Ur ekonomisk synpunkt har årets verksamhet omsatt ca 165 000 kr och resulterat i ett
överskott på ca 28 000 kr, vilket kan hänföras till lägre kostnader för vattenverket och
vinterväghållning. I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen.
Styrelsen har under året hållit tre protokollförda sammanträden och däremellan haft
informella kontakter.
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