
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Oxbergs Norra Vattenledningsförening
den 13 Maj 2014.

§1. Jan Pålsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Efter redogörelse för kallelsen till
mötet som godkändes valde Jan Pålsson till ordförande till mötet.

§2. Till justeringsmän valdes Kent Manfredsson och Lena Tomlen.

§3. Ordf. redovisade muntligen verksamhetsberättelsen för 2013. Där framgick det bl.a. att 3
månader gått åt under sommaren för att kontrollera fluoridhalten på olika nivåer i det 239
m djup2. hålet. Arbetet utfördes av Mora Brunnsborrning. Tyvärr var skillnaderna i stort sett
oförändrade. Under de 3 månaderna var den Södra föreningen inkopplad på vårt nät. Då en
värmebölja uppstod, var södra föreningen tvungen att införa bevattningsförbud för att inte
riskera att vattnet tog slut.
Leif Bergman redogjorde för kassarappporten. Styrelseberättelse och kassarapport

godkändes av mötet. l?j,: !c'1SCl? " k
Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§4. Val av styrelse: ordf. Jan Pål~son, sekr. Jan-Olov Håmås, kassör Leif Bergman.
Suppleanter: Stig Larsson och Kent Manfredsson

§5. Val av revisorer: Ola Blumenberg och Karin Eriksson. Suppleanter: Lena Tomlen och Kjell
Larsson.

§6. Arvoden: Ordf. 1000:-, sekr. 500:-, kassör, 1000:-, Timpenning, 120:-, revisorer, 275:-

§7. Förbrukningsavgifter.: 1000: - för samtliga.

§8. Inträdesavgift: 15000:-. Föreningen gräver fram till tomtgräns, överstigen kostnaden för
detta inträdesavgiften betalar den nya medlemmen överskjutande del.

§9. Ordf. informerade om fluoridhalten i vattnet. Föreningen har tagit vattenprov 4 ggr/år, men
kontrollmyndigheten, miljökontoret, har beslutat om 2 ggr/år på grund av att alla analyser på
vattnet från nuvarande brunn, som föreningen använt sedan 1987, visar på att vattnet har
mycket hög kvalitet både vad gäller mikrobiologi och resultat av av de utökade kemiska
analyserna, frånsett fluoridhalten (1,8-1,9 mg/l).
Då EU nu har bestämt att gränsvärdet skall vara 1,5 mg/l, har föreningen med hjälp av
Nodava, som har haft samma problem i Evertsberg, Blyberg och Brunnsberg, tagit fram en
åtgärdsplan. Observera att fluoridhalten är precis över gränsvärdet så risk negativa effekter
är mycket små, även för barn. Trots detta har föreningen gått ut till barnfamiljer med barn
under 1,5 år om att kostnadsfritt får installation av fluoridfilter. Se bilaga: Bra att veta om
fluorid i dricksvatten.

§ l O. Mötet avslutades.

Dag som ovan
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Vad är fluorid?
Fl uor (F) iir ett naturl igt grundiimne som

finns i l)l~rggrundcn. Det l'örekol11mcr
aldrig fi'itt, utan iir i naturen alltid bundet
till viss mineral, och d,?\onast som Iluorid.

I områden där berggrunden innehåller
Iluorid får vattnet fl'ån berghorrade brunnar
alltid ett visst inneMI! av detta ämne.

Skydd mot karies!
Redan pii I930-talct visade l1em under

sÖkningar i USA att l1uorid i dricksvattnet
skyddar mot karies. Människor som drack
vatten mcd relativt hÖga halter l1uorid hade
generellt sett färre hill i tänderna iin andra.
Sambandet var entydigt - ju hÖgre l1uorid
halt i dricksvattnet. desto IIirre hål i
tiinderna hos dem som clnrtk del.

Samtidigt upptäcktes dock ett annat
samband - ju hÖgre l1uoridhaIl i dricks
vattnet, desto stÖrre blev risken mr smii

skÖnhetsl1äckar i tandemaljen (s.k. tand
l1uoros). Sådana l1äckar har visserligen
ingen medicinsk betydelse, men kan trots
det uppl~lttas som stÖrande.

En fluorid halt på
mindre än 1,5 mg/l ger

bara fördelar!

Med stigande l1uoridhalt i dricksvattnet
Ökar siilcdes siiväl de positiva som dc
negativa effekterna. De positiva clTekterna
inlinner sig lyckligtvis vidjämlörelsevis
Wgre nivikr. Vid en l1uoridhalt på mindre
iin 1,5 mg!! dricksvatten uppnår man därför
en karies fÖrebyggande verkan utan risk mr
skÖnhetsl1äckar i tandemaljen.

Fluoridhaltens hälsomässiga effekter
(Bygger pil Socialstyrelsens kungiirclser 1977:26 och 27)~~ -------

Dricksvattnets
innehåll av

fluQrj 9_(mgLt F)
1,5 - 4,0

4,1 - 5,9

>6J)

Information

Dricksvattnet har

kadcsfiircbyggande clTckter

Risk IZirtandemalj Iliickar (Iluoros ).
Dricksvattnet bÖr endast i begriinsad

oml~lttning ges till barn umkr ett och
ett halvt års illder

Dricksvattnet har

karicsfiircbn~gandc cffcliter

Risk mr tandemalj l1iickar (tlUOfOS).

Vattnet bÖr endast i begriinsad
om[lttning ges till barn under sju ilr
och endast vid enstaka till!~illcn till
barn under ett och ett halvt ,lrs <lider

Risk mr Iluorinlagning i benviivnad
(osteolluoros). Vattnet bÖr inte
anviindas till dryck eller matlagning



Förhöjda fluoridvärden i vattnet från Oxbergs Norra
Vattenledningsförening

FÖreningen genomfÖr återkommande kontroller av fluoridhalteIlla i
dricksvattnet. JämfÖrt med gränsvärdet (1,5 mg/I) är tluOIidvärdena förhÖjda.
Kom ihåg att halterna är precis Över gränsvärdet så risken för negativa effekter
är mycket små, även fÖl'balll.

2008

1,9

;2009

1,8

2010

1,8

2011

1,9

Installation av fluoridfilter

Föreningen erbjuder dig som har småbarn under ett och ett halvt års

ålder i hushållet och som har vatten från Oxbergs Norra Vattenlednings-

förening kostnadsfri installation av fluoridfilter.

Ambitionen är att permanenta tekniska lösningar ska vara genomförda

snarast möjligt. Det kommer att innebära att ingen behöver filter på

kranen längre.

Vill Du veta mera är Du välkommen att kontakta:

Jan pålsson på 0250-70244 eller 070-2394901


