
VERKSAMHETSPLAN 2022 
 

Styrelsearbetet 
Verksamheten bedöms ha samma omfattning som tidigare år med styrelsemöten 8-10 gånger per år. 

Styrelsen avser genomföra eventuellt ytterligare åtgärder som årsmötet beslutar. 

Vattenverksamheten 
Vattenteamet planerar att fortsätta med löpande drift och underhåll av pumphus samt ledningsnät. 

Vattenteamet kommer under året att installera fjärrövervakning av vattenflödet i fler pumphus. 

Detta för att så snabbt som möjligt förhindra torrkörningar vid fel på utrustning samt vid missbruk av 

föreningens vatten. 

I väntan på att Värmdö kommun ska dra fram kommunalt vatten kommer vattenteamet vara 

sparsamma med onödiga, kostsamma komponentutbyten men eftersom anläggningen som har varit i 

drift sedan 1970-talet har en osäker livslängd kan oplanerade händelser inträffa som medför 

kostsamma reparationer, komplettering och/eller utbyte av utrustning.  

För att kunna använda de båda borrhål som finns till pumphus 11 behöver en reningsanläggning för 

att ta bort fluorid installeras. Offertinhämtning pågår för att förhoppningsvis kunna installera 

utrustningen innan sommaren då vattenförbrukningen ökar. 

En stor uppmaning riktas som vanligt till samtliga medlemmar att vara sparsamma med vattnet! 

Kommunalt vatten och avlopp 
Under slutet av 2021 bildades en Lobbygrupp för "kommunalt vatten och avlopp samt för en gång- 

och cykelväg till Eknäs, Ingarö" bestående av: 

-  Ängsviks Fastighetsägarförening 

-  Mjölknäsets Villaägarförening 

-  Hanskroka Samfällighetsförening 

-  Skälsmara By Samfällighetsförening 

-  Mormors Mosse Fastighetsägareförening 

-  Säbyängs Fastighetsägarförening 

-  Norsvikens Samfällighetsförening 



Syftet med lobbygruppen är att försöka påskynda den kommunala vatten- och avloppsanslutningen 

till våra fastigheter i områdena kring Eknäsvägen samt den viktiga anläggningen av en gång- och 

cykelväg från Återvall till Eknäs brygga.  

Lobbygruppen kommer under året ta förnyad kontakt med kommunen, och även kontakta 

Länsstyrelsen med flera för att driva frågan. 

Hemsidan www.angsviksff.org 
Hemsidan kommer att uppdateras löpande med information som kan och bör intressera 
medlemmarna. 

Sektionsansvariga och badplatsansvariga 
Sektionsansvariga och badplatsansvariga utses av årsmötet. De tar emot förslag från medlemmarna 
och framför till styrelsen önskemål om satsningar som behöver göras.  

Arbetsdag 
Eftersom antalet medlemmar som deltagit på arbets-/städdagen under flera år varit lågt och 
dessutom sjunkande har vi tidigare beslutat att inte genomföra någon gemensam arbetsdag för hela 
föreningen. Vi uppmanar i stället medlemmarna att samlas ”lokalt” för att städa i sitt eget närområde 
i samverkan med sektionsansvariga. 
 
 

http://www.angsviksff.org/

