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Sportstugeföreningen har under årens lopp ordnat mycket för föreningens medlemmar. Detta har
bidragit till att stärka gemenskapen och trivseln inom området.
De mest angelägna uppgifterna har varit att få en fungerande vattenförsörjning och toalett- och BDTavlopp. I Södra området satsades det på handpumpar medan det i Norra området blev pumpstationer. Den ursprungliga tanken har varit att på Södra området knyta ihop dessa brunnar till ett
gemensamt vattensystem, men det geografiska läget, med stora avstånd och bergig natur, försvårade vidare planläggning. Ett sjövattensystem föreslogs, men bara ett fåtal anslöt sig till detta.
De boende vid Uggletorp ville agera enskilt. De tog bort handpumpen och byggde ett pumphus och
ville sköta driften själva.
1971 gjorde de boende på Sågvägen på liknande sätt. Ytterligare några egna pumpstationer uppfördes på Södra området. Några handpumpar finns fortfarande kvar.
Märk väl att borrhålen och handpumparna ägs av Samfällighetsföreningen och att föreningen
också har ansvaret att årligen ta vattenprover i samtliga brunnar.
Pumphusen och driften av dessa på Södra området sköts av de enskilda.
Tre borrhål med handpumpar kom aldrig till användning: den intill fastighet 1:184, den andra vid
”Majbrasan” och den tredje i korsningen Bäck- / Ringvägen; den fick en fastighetsägare tillstånd att
ta bort och sätta upp på sin egen tomt.
På Norra området hade ”Stockholm med omnejd” borrat 4 brunnar och försett dem med pumphus.
De var sammankopplade med vattenledningar. På vissa ställen fanns tappkranar, där fastighetsägarna kunde hämta vatten. Tyvärr drogs vattenslangarna genom vägtrumman till tomtinfarten,
vilket då och även idag medför svårigheter vid väghållning.
Så småningom och efter livliga diskussioner försågs alla tomtinfarter med en egen vattenventil.
Det var ont om vatten, men likväl var det några som nattetid vattnade sina gräsmattor med påföljd,
att de högst belägna tomterna blev utan sitt kaffevatten.
Ett nytt borrhål med pumpstation etablerades 1980 vid Kärr- /Åsvägen och anslöts till ringledningen.
En del fick tillstånd att dra in vintervatten till det egna huset från föreningens pumphus.
Numera finns en vattenanslutning med namnet ”Norra vattnet”, som drivs med eget kapital.
Många fastigheter tillhörande Södra respektive Norra området har idag egna borrade brunnar.
De flesta hade i början torrtoa (TC), med kärl som hämtades. Vid ett tillfälle kom det till styrelsens
kännedom, att tre fastighetsägare grävde ner sin latrin utanför tomtgränsen. En reprimand från
styrelsen blev följden. Märkligt nog fick en fastighetsägare tillstånd att kompostera latrinet på
föreningens mark. Fler och fler ordnade vartefter mulltoa eller skaffade slutna tankar, vilka slamsögs.
BDT- avlopp har stötts o blötts många gånger med kommunen. Än idag, år 2012, är problemet inte
helt löst.
1974 gjorde kommunen en inventering av samtliga fastigheternas avloppsystem.
1986 anmälde kommunen att höga halter av fosfor uppmätts i Långsjön.
1993 gjorde kommunen en genomgång av samtliga BDT anläggningar efter en skala 1 – 4.
2010-11 skedde en omfattande kontroll av kommunen med uppmaning till dem, som inte hade
godkända BDT avlopp, att snarast åtgärda detta.
1969 gjorde elever vid Tekniska Högskola (KTH) ett examensarbete gällande en Mark- och Vattenundersökning vid Långsjön. Resultatet finns redovisat i en avhandling.
Två postboxar med ett antal fack sattes upp - en vid infarten till området och en vid infarten till
Ekskogens Gård. De som önskade få sin post hit kunde hyra ett fack. Dessa togs bort år 1979.
Föreningen satte då upp postlådeställningar. Endast de som tillhörde Sportstugeföreningen fick sätta
upp sin postlåda på dessa ställningar. Detta efterlevdes inte av alla.
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