
Redogörelse för vattenproblemen på Prästakullens kolloniområde. 

 

I ett tidigt skede hade vi tre förslag från styrelsens sida vart vi kunde tänka oss koppla på vår 

vattenledning eftersom vi inte fick vara kvar på Region Hallands vattenledning.   

Efter samtal med Vivab och Varbergs kommun så blev det bara ett alternativ kvar och det var att 

koppla på oss på Vivabs vattenledning på Arboretumgatan.  

 

Vivab meddelade oss när vi träffades för ett planeringsmöte innan arbetet startade, att de har 

problem med vattentrycket upp till Arboretum på grund av att det byggts mycket i den delen av 

staden, samt att deras nuvarande vattentorn ligger för lågt, men att trycket ska bli bättre när det nya 

vattentornet är byggt . 

 

Under v. 23 mailade Peter Vivab ang. problemet samt att Kerstin ringde och påtalade problemet med 

vattentrycket. Vivab skulle ha ett internmöte ang. vattentrycket på Arboretum eftersom byggnationen 

fortsätter och de boende redan idag påtalat problem med vattentrycket för att se om de kan göra 

någon åtgärd för att komma till någon lösning. 

Under v. 24 ska Peter och Legus rör mäta vårt tryck i våra tappställen för att se vad vi har för 

vattentryck som vi sedan ska meddela Vivab.

 

Sammanfattning: 

Vi har bara haft ett alternativ för att kunna koppla på vår nya vattenledning (Arboretumgatan) 

Vårt eget ledningssytem byggs ut vart år med nya tappställen och med nya vattenledningar vilket 

medför lägre tryck då huvudledningen och mätarbrunnar till slut inte har kapacitet för ett ökat 

ledningssystem.  

 

Vår gamla vattenledning kommer från sjukhuset där man använder teknisk utrustning (enligt Legus 

rör) för att ha ett konstant vattentryck oavsett hur många som använder duschar eller kranar 

samtidigt. Detta har gynnat oss eftersom vi har haft samma vattentryck oavsett om någon grävt ner 

med ledningar och fler kranar. Medans på Vivabs vattenledning blir det tryckfall när det är ett stort 

vattenuttag och detta märks ju tydligast där trycket redan är dåligt som exempelvis på Arboretum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minus:                  

*Dåligt tryck på Vivabs ledning  

       

*Vattenledningar byggs ut varje år på området som gör tryck och vattenmängd allt sämre samt att 

ingen (Legus rör) har riktigt koll på ledningssystemet till slut 

  

*Vi kommer aldrig få samma tryck som vi hade från sjukhuset  (se ovan) 

 

*En del av vårt gamla ledningssystem är lagt med galvade rör vilket innebär att de med tiden blir rost 

inne i röret. Detta medför att ledningarna blir mindre och mindre med sämre tryck och vattenmängd 

som följd. I hur stor omfattning vi har galvade rör vet ingen idag dessa lades för många år sedan av 

Litauer enligt ( Legus rör ) 

 

 

 

Plus: 

*Att Vivab gör någon åtgärd på Arboretum under året som höjer trycket 

*Att man skaffar en vattentunna på sin lott som man kan vattna från 

* Vi bor inte på området och vi ska bara vattna våra växter 

 

   

 

 

 


