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Till samtliga medlemmar inom Nya Österäng 
Hej! 
 
En ny säsong har börjat och vi kan hoppas att vi kan njuta av vistelsen på landet utan större 
incidenter. 
 
Många av er som inte är anslutna till gemensamhetsanläggningen vatten har säkert hört en del om 
vattenkvalitén i vår brunn. 
 
I senaste Informationsbladet (nr 2 2014) så skrev vi att vår vattenkvalité är utan problem. Ja, det var 
innan vi tog vattenprovet i slutet på september. Provresultatet visade då på höga halter av koliforma 
bakterier varför vattnet klassades som otjänligt, dvs vattnet måste kokas innan det kan användas. Ett 
brev gick till samtliga fastighetsägare som är anslutna till gemensamhetsanläggningen vatten GA4. 
Efter rekommendation så spolades vattensystemet igenom 2 ggr. 
 
I slutet på oktober togs ett nytt prov. De koliforma bakterierna hade då minskat avsevärt, dock hade  
e-colibakterierna höjts så pass mycket att vattnet förblev otjänligt. Ett nytt brev skickades därför till 
berörda fastighetsägare. 
 
Vi var rädda för att ytvatten hade trängt in (koliforma bakterier) eller att grundvattnet hade blivit 
förorenat (e-colibakterier). För att avhjälpa problemen kom styrelsen fram till två handlingsalternativ. 
 

1. Alt 1 var att montera 2 UV-filter som ger 100% renhetsgaranti. För detta behövs en extra 
utdebitering pga kostnaderna. Samtidigt byts hydroforen ut till en hydropress och ett nytt 
brunnslock införskaffas. Både hydropressen och brunnslocket ingår i budget för 2015.  

2. Alt. 2 hade varit att enbart byta till hydropressen och införskaffa brunnslocket. Detta ger oss 
dock inte oss en 100% renhetsgaranti. 
   

På grund av den extra utdebiteringen som alternativ 1 innebär, var det nödvändigt att kalla till en extra 
stämma för medlemmarna i gemensamhetsanläggningen vatten. Stämman hölls den  
14 januari. Styrelsen hade inför stämman varit i kontakt med ett par företag som hade lämnat in 
offerter. Stämman tog beslut enligt alternativ ett vilket också var styrelsens förslag, 
 
I det fall någon av er som inte är medlem i vattensamfälligheten undrar varför någon information inte 
har gått ut till er om det otjänliga vattnet så beror det på att problemet enbart berör vattenkollektivet. 
Styrelsen var således i akut behov att få mandat att gå vidare med ett handlingsalternativ och då är 
det enbart anslutna medlemmar som har mandat att rösta. Hade det funnits problem av sådan art att 
det inneburit risk för hälsan för samtliga boende hade självfallet en information gått ut till samtliga. 
 
Styrelsen vill därför med detta utskick säkerställa att alla nu är informerade om situationen. Tills vidare 
är alltså vårt gemensamma brunnsvatten inte tjänligt utan måste först kokas när det används för 
matlagning. 
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 
 
 


