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Verksamhetsberättelse 2018 Slottsbrinkens sjövattenförening
Driftsläge
Säsongen blev fördröjd p.g.a. större inledande läckage.
Sommaren blev mycket torr, vi fick all time high på elförbrukningen.
Bevattningsförbud med kommunalt vatten rådde under stor del av sommaren.
Våra pumpar har visat tecken på försämrad funktion p.g.a. åldersförslitningar.
Större arbeten
Säsong 2018 började med ett större läckage på vår DY125 matarledning mellan pumphusen.
Orsakat av pålningsarbete av Derome AB vid nybyggnad av husgrunder i Stadsparken, där vår
ledning passerar. Skuldfrågan blev besvärlig då Derome AB frånsade sig allt ansvar initialt. Efter
att vi involverat kommunens projektledare gick Derome med på att betala för återställning.
Ledningen fick dras helt om ca 50 m så den hamnade nu mellan blivande GoC banan och
bilgatan, Kärnbogatan. Starten på systemet blev fördröjd ca 1 månad till 30 maj.
Vi hade även ytterligare :
- 2 läckage på DY125 matarledningen i början på juni, Gripsholmsvägen
- 1 läckage i september vid ÖSLJ tågstation, Gripsholmsvägen
- 1 läckage DY90 vid Slottsbrinksvägen
- Ett antal sedvanliga sprutningar på enskilda tomter
Möten
4 st styrelsemöten samt föreningsstämma 17 april.
Aktuella avtal
Strängnäs kommun
Arrende för pumphusen vid gästhamnen och Slottsbrinksvägen samt för marklagd teleledning
från övre pumphus fram till stolpe vid Stallarholmsvägen har avtalstid 5 år med 1 års
uppsägning. Nuvarande period är 2017-2022.
Telia
Abonnemangsavtal för kopparledning mellan pumphusen antogs 2013 och gäller tillsvidare med
3 mån uppsägningstid.
Sevab
Elavtal för både nät och elhandel med 2 st elmätare (avtalsform ”Strängnäs El”)
Länsförsäkringar
Försäkringsavtal för maskin och egendom
Ahlsell VVS grossist
För inköp av verktyg, reservdelar
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Entrepenörer
- Roger Sjöö, schaktningsarbeten
- METAB, modemservice för styrningen mellan pumphusen
Medlemmar
Antalet anslutna fastigheter 2018 var 142 st (motsvarande 2017 var 143 st)
Minskning pga Kanotkkungens anslutning Kärnbogatan inte aktuell längre.
Hemsida
Vi har sedan 2016 en domän slottsbrinkenssjovattenforening.se.
Vår hemsida är igång med ca 15-tal sidor. Tex. sidor ”Aktuellt” där vi annonserar driftstatus,
säsongstider, uppdaterade stadgar, etc. Styrelsen har egna/dolda sidor för styrmöten,
medlemslista, ledningskarta, etc. http://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se
Hemsidan finns på webbhotell http://www.one.com
Epost
Vi gör också mail-utskick till de 80 tal adresser vi hitintills lyckats få in, vi saknar ännu ca 60
som inte hörsammat vår uppmaning att lämna/skriva in sin epost. Syftet minska behovet av att
skriva ut och distribuera information till dem samt snabba upp och möjligöra närmare kontakt
med medlemmarna. T.ex. kallelser och årsmötesprotokoll. Epostadressen till föreningen är
info@slottsbrinkenssjovattenforening.se
Styrelsen
Terry Wyatt
Ordförande

Klas Olofsson Bo Kronqvist
Kassör
Sekreterare
Kartor
Hemsidan
Ledningskollen

Anders Forslund
Tekniskt underhåll

Kjell Nordling
Ledamot

Nils Lindberg
Tekniskt underhåll

Plutten Sandin
V.Ordförande
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