
 

 
 
 
 
 

Summering och åtgärder gällande vattenfrågorna  
 

Vid vårt sommarmöte i anslutning till det försenade årsmötet var frågorna många och handlade mest 
om vattenflödet och vattentrycket. Vi kan konstatera att vårt vattentryck/flöde är för dåligt vilket 
Vivab medger. Det dåliga trycket beror dels på Vivabs dåliga vattentryck och dels på vårt egna 
ledningssystem.
 
När det gäller Vivabs ansvar med vattentrycket så ska Vivab göra om sina vattenledningar vid 
Arboretum för att få till bättre vattentryck och mer flöde. Vi har inte fått någon datum när detta 
arbete ska utföras så fram till dess kommer vi få leva med samma vattenflöde/ vattentryck som vi 
har idag. 
 
Vid mötet meddelade Peter att styrelsen ska skriva till Vivab och be om nedsatt kostnad fram till 
man får till bättre flöde/tryck denna skrivelse kommer skickas till Vivab under september månad 
 
Vår egen påverkan till dåligt tryck/flöde är våra egna ledningar som är gamla. Vissa är av 
galvaniserad stål och dessa sätts igen med tiden och ger då mindre mängd vatten. Att byta dessa 
ledningar är både svårt och mycket kostsamt eftersom vi inte vet i vilken omfattning dessa finns på 
området. Vi behöver göra en utredning om omfattning och status för att få en kostnad för framtida 
åtgärder.
 
Många har dragit in egna ledningar och kranar in på sina lotter från föreningens tappställe vilket   
påverkar trycket/flöde genom att vårt egna ledningssystem blir allt större och det står det en ständigt 
tryck i ledningarna. Det uppstår ibland vattenläcker inne på lotterna som innebär förutom ökad 
vattenkostnad för alla föreningens medlemmar även sämre tryck/flöde i allas ledningar. Vi behöver 
och var överens om att tillsammans åtgärda detta problem som även strider mot föreningens 
ordningsregler (se bilaga) 
 
Det vi kan påverka och som även bestämdes på mötet var att :  
 

 Avstängning ska ske vid FÖRENINGENS kran vid gatan efter varje tillfälle då 
vattningen är avslutad (se bild nedan). Har man gjort en fast påkoppling som strider mot 
våra ordningsregler ska den tas bort och ersättas med en kran som man själv får bekosta.  

 
 Detta ska vara åtgärdat innan vi stänger av vattnet under oktober månad. 
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