VÅRT GEMENSAMMA DRICKSVATTEN I HUNDBY.
Vid Hundby tomtägareförenings årsmöte 2014 diskuterades en renovering och modernisering av vårt
”Vattenverk” i Hundby. Som ni alla vet så producerar vi vårt eget dricksvatten. Vattenanläggningen
sköts av frivilliga krafter från ett antal medlemmar.
Kostnaderna för ovanstående renovering, effektivisering och modernisering har av styrelsen
beräknats till en kostnad av 96.000 kronor. Finansieringen av detsamma skulle finansieras genom en
extra ekonomisk utdebitering från våra 64 medlemsfastigheter under 2014. Kostnaden per medlem
blir i detta fall 1.500 kronor ggr 64 fastigheter = 96.000 kronor.
Utifrån diskussionen vid årsmötet, så beslutade stämman att styrelsen skulle undersöka om Gnesta
kommun hade några planer på att införa kommunalt vatten i Hundby eller om det fanns några beslut
från EU som kunde påverka vårt förslag. I samband med detta översände styrelsen en skrivelse till
Gnesta kommun i frågan. I slutet av augusti månad fick vi ett svar från kommunen, vilket bifogas i
bilagan. I vår skrivelse tog vi även med frågor gällande avloppsfrågan.
Vi kan konstatera att Gnesta kommun inte har några planer på att införa kommunalt vatten i
Hundby. Det finns inte heller några EU beslut som direkt påverkar Gnesta kommuns beslut gällande
kommunalt vatten i Hundby.
Dock kan vi konstatera att det i Gnesta kommun pågår en inventering gällande dåliga avlopp. Hundby
kommer enligt kommunen att inventeras runt 2018-2020.
Vad det gäller vårt gemensamma dricksvatten i Hundby kommer styrelsen nu agera på följande sätt.
1. Vi kommer nu att anta en offert från en leverantör avseende en förbättrad reningsprocess av
vårt dricksvatten. Den kompletterande reningsprocessen innebär att vi kommer att få en
högre kvalitet på vårt dricksvatten. Nu har vi en kvalitet som motsvarar Gnesta kommuns
kommunala dricksvatten. Dock har vi efter våra kontinuerliga provtagningar konstaterat att
vi har en avvikelse gällande mikroorganismer. Genom den nya anläggningen med UV ljus så
elimineras dessa mikroorganismer. Vi vill dock påpeka att vårt vatten fortfarande är
TJÄNLIGT.
2. I den nya reningsprocessen kommer hanteringen av olika kemikalier att minska. Nu hanterar
våra frivilliga medlemmar kemikalier som i koncentrerad form är frätande. Denna typ av
hantering är inte acceptabel för våra frivilliga medlemmars personliga säkerhet. Detta
innebär att vi även får en miljövänligare anläggning.
3. Vi kommer även att renovera två stycken begagnade vattenpumpar, så att vi har
reservpumpar om tex pumpen för vårt sjövatten går sönder. Detta innebär att vi får en
säkrare drift av vår totala vattenanläggning.
4. Vi kommer att informera om våra åtgärder vid arbetsdagen den 4 oktober.
5. Den 6:e oktober kommer vi att skicka ut inbetalningsavier på 1.500 kronor/fastighet
6. Sammanfattningsvis så får vi en modernare, effektivare, miljövänligare, säkrare arbetsmiljö
och driftssituation samt högre kvalitet på vårt dricksvatten.
Vänliga hälsningar Styrelsen för Hundby Tomtägareförening.
Bilaga: Frågor och svar kring vattenfrågan.

