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Verksamhetsberättelse
Driftsläge
Säsongen startade 27 apr och avslutades 19 okt = 175 dagar.
Det har varit en normal säsong avseende elförbrukning, antal avbrott, m.m.
Vi har som tidigare säsonger problem vid åska (även på avstånd) att telekommunikationen
mellan pumphusen bryts. Gör att vattentanken under övre pumphuset inte fylls på och tar slut så
distributionen till fastigheterna avstannar. Inledande kontakter med SLK larmsystem AB som
levererat styrningen har gjorts för att analysera orsaker och möjliga åtgärder.
Större arbeten
Vi gjorde ett utbyte i maj av den mest slitna av de 2 pumparna i övre pumphuset.
Se förvaltningsberättelsen för denna investering.
Vi rensade också sugsilarna i vattentanken under övre pumphuset.
Vi rensade och fortsatte inventeringen av reservdelar.
Vi lät Roger Sjöö med sin grävmaskin rensa ordentligt runt övre pumphuset från slöjbuskar.
Nämnvärda ledningskador:
- Läcka vid korsning Ryborgsvägen - Skönstavägen
- Läckage vid korsningen Violavägen - Slottsbrinksvägen
- Grävning vid ÖSLJ järnvägsstation, läckage DY120 stamledning
- Grävning och lagning av DY120 stamledning med svep återigen på
Gripsholmvägen vid lekplatsen
Förutom ovan har det varit några lednings och kran läckage på enskilda tomters DY25 ledning.
Ledningkollen
Vi är fortsatt med här. Under 2019 har vi besvarat 39 ärende om planerade projekt, grävningar,
etc. En bra förebyggande funktion som troligen hindrat några akuta avbrott på vårt
ledningssystem.
Möten
4 st styrelsemöten samt föreningsstämma/årsmöte 9 april.
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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 hyrd 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
Beijerbygg AB
För inköp av verktyg, reservdelar
Entrepenörer
- Roger Sjöö, schaktningsarbeten
- METAB, el- modem- service för styrningen mellan pumphusen
- SLK larmsystem AB Spånga, styrning mellan pumphusens Googol1T1 kretskort via teleledning
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Medlemmar
Antalet anslutna fastigheter 2019 var 142 st (motsvarande 2018 var 142 st)
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, bildgalleri etc. Styrelsen har egna/dolda sidor för styrmöten,
medlemslista, ledningskarta, etc. http://www.slottsbrinkenssjovattenforening.se
Hemsidan finns på webbhotell http://www.one.com
Hemsidan är uppbygd med Wordpress och därtill 13 st funktionstillägg.
Epost
Vi gör också mail-utskick till de 113 adresser vi hitintills lyckats få in, vi saknar ännu ca 29 som
inte hörsammat vår uppmaning att lämna/skriva in sin epost eller inte har någon epost. 2018 hade
vi 80 så antalet har ökat. Epostfunktionen är integrerad med vår hemsida. Syftet är 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 samt årliga
medlemsfakturan. Epostadressen till föreningen är info@slottsbrinkenssjovattenforening.se
Styrelsen
Terry Wyatt
Ordförande

Klas Olofsson Bo Kronqvist
Kassör
Sekreterare
Kartor
Hemsidan
Ledningskollen

Nizze Lindberg
Tekniskt underhåll

Anders Forslund
Tekniskt underhåll

Kjell Nordling
Plutten Sandin
Fastighetsunderhåll V.ordförande

SLOTTSBRINKENS SJÖVATTENFÖRENING BOKSLUT 2019
BALANSRÄKNING
Ingående balans
Intäkter
Utgifter
Utgående balans
Tillgångar
Plusgirokonto
Placeringskonto
Summa tillgångar
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

122 392,37
87 850,00
161 936,10
48 306,27
48 306,27
0,00
48 306,27
122 392,37
-74 086,10
48 306,27

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Ränta
Summa intäkter

87 850,00
0,00
0,00
87 850,00

Kostnader
Rep o material
Schakt
El
Tele
Försäkring
Ers. o arvoden
Bankavgifter
Återbet medlemsavg
Diverse
Summa kostnader

99 933,60
4 375,00
24 764,00
4 244,00
1 897,00
18 250,00
786,00
700,00
6 986,50
161 936,10

Årets resultat

-74 086,10

