Utveda Samfäl I i ghetsfören

i

n

g

Till ägarna av de 48 fastigheter, som är anslutna till föreningens gemensamma
infiltrationsavlopp.
Vid inforrnationsmötet lörclagen clen l6 jLrni 200 I om clet gemensamma'avloppet. utlovacles
clenna san"rrnanf'etttning, sot.r-l tlLt unclertecknzicl Erling George. orclförar.rde i
kireningen,

ör,ersain

cJ

e

r t i I I s anr
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ga berörcla i'ast i gh

et

siigare.

Seclatt .lag hälsat cle

titrgotal mecllenrnrar som stiillt Lrpp vrilkomna. presenteracles komnlrnens
representant hälsovårdsinspektiir Per Nilsson, clen avloppsansvarige
inonr styrelsen Anclers
Kroon, 34:1, och löreningens nye kassör, Bert Moocl, 36:).
stvrelsen hade firnnit att clet l'anns lrehov att upprepa clet inlornratiolrsntijte
som hölls iir lgu2
fijr cle avloppsansllttna. Sed:rn rless har 29 av cle 48 herrjrcla Iastigheterna bytt iigare. viss
inlornratiOn om avloppret finns iclen nyligen utclelacle nyr-rtgåvan av'Våilkonrnren
till Utvecla,.
Anclers Kroon reclogJorcle nur lör avloppssystenrets Lrppbyggnacl oclr
l'unktion samt avl6pps:;ekl ictterrs

ekcnr:lli.

iir byggt li.ir köhs-, rlusch- och tvättavlopp. WC eller clliineringsvattcrrr l'iir inte
anDisk- eller tvättrnaskin liir anslutas men absolut inte avloppskvarn eller urin
l'rån sepa-

Systenret
slLrtas.

rett-toalett.

Frårn var-ie f'astighets slamavskil.iare Iecls avloppsvattnet
punrpstett.iOn. Det f'inns tre pr-rlrrpstationer. Från

den punrpas vattnet
ningar i bäclclen.

till

via en leclning nrecl s.iiilvf'all till e1
clen sista punrpstaLignei vicl inliltratio,s6iiclen lÖrclelningsbrunn varifiån seclan val-tnet lecls ut iinl'iltrationslecl-

En inspektionshrunn finns pfr varie fastighet vitl anslutningen till
avloppsleclningen, sonr iir
nedlagcl låings vägcliket. Se.rvisleclningens täthet ska kontrolieras
varje fri pii väiren innan rnarken hinner t'orka rrpp genom att se el'ter orn del, rinner vatten
i inspektionsbrunnen innan

somnrarvattnet piis I a-ui ts.
Seclatl ska

tratt

tläi lrch clå kontrttllera olTr clet l'inns gr'0vre partiklar i inspekti.nsb*rnnen.
Dä
kan slanrat'skil.iaren vara l'yllcl tred sliirn. Törnning niiiste clii
ske snarast rni)ilig[. Onr [ömnitlgen efiersiittes karr avltlppslliiclclarna hli igensatti] och clärrnccl
slittas ,-"1 rr,,,rition. Diir.liir åir
dct viktigt att anmiila till konrnrLtlt niir nran bosiitter sig på lastighel.en
året *rnt clå t0rrni,g
nråste ske varje år eller kanske.liare orn slanrervskil.iarei ii,
l'u, lit"r.

LJrltltrr åren har vr hal't []el<y111111cr nrecl inliickancle clriineringsvatten.
Detta miiste snarast åtgiirtlas' clli clct inte harit iir clyrt att pLrrnpa allt vatterr upp
till avloptrrsbiiclclen, utan clenna fär
sritrtre verknings-uracl vicl övet'hrelastning..TLrst nLr piigiir
tlit'ning av en pumpt-rrunn vitl vag22.

Purnpc-n i prrnrpstatinnenta styrs zrv niviivak(er. Vicl I'el tiinds en varningslanrpa
sonr iir placerad på autorratikskåpet. Orn clen tiincls ska Anclers Kroon eller niigon ar)nan
i styrelsen kontaktrs.

Bet|iil'l'ande ekonornin hirr siigas. att genom anliiggningslörriittning ska cle
aktr-rella 4,S lastighe'terna ingri i en särskilcl seklion i sanrl.ällighetsl'iiienirigen. Denna
avkrppssektipn har r.tr.,o,-ät
ekononri fi)r clrili och unclerhiill av denna anläggnirrg. Avgilien cletta år iii S00 kr/larstigheioch
sekLitrnen har en buclget på clrygt '24 000l<r att anviinrJas till fiamförallt elkostpacl
för pLrnrparna och trnclerhfrll av Ieclnin-usniit och puntpstationer. Det finns en r-rnderhålls- och f'örnvelselbncl pri för niin,arancle l0 000 kr.
hiilsovårcls
n l-an t Per Nilsson. reclogjorde sedan Iör konrnrunens tillsyn av anliiggningen enligt mil.jöbalken. Denna anläggning är en s,k. C-anltiggning.
vilke't innebiir att kornnrunen åir ti Ilsynsnrynclighet. Kclmmunen inspekterar vart treclie
rir.

I slatttavskil.larna

pågåir en

biologisk process, varltjr clet. är viktigt att inte tillt,öra nägra s.nr
helst lösnirtgsnreclel - Iiksonr att rninirnerzr tvätt- och cliskmeOellor att skycldl grLrncivattnet.
Vattnet nriiste vi hLrshålla rlecl lijr at.t inte riskera saltvatteninträngning.
Inl'iltrationsbiidclen 2ir anlagcl för att klara sig i trettio år och clet har clet snart gått. Därlbr
ska
vi hålla Ögonen på cless l'unktion genonr provgropar och kontroll av ev. utloppsvatten. Det kan
hli liiiga orn ittbyte av sanclen i biitlclen. Det är viktigt at.t ta hort sly l).zirr t,riitcten err uäng.n.t
året vilket tyclligen inte skett.

Pir l'rågan om toalettlösningar reclovisacles, att clet varit förbfLrclet att anlägga slutep WC-'ilvloppstank setlatl iir 1980. Dispens kan enclast lrinrnas av rneclicinska skiil. »i't eir.iLr
inte vcttigl att transportera bort och rena vatterr - clet nresta i tanken iir trots allt vatten l'riirr orrrriiclen nlecl hrist pii grrrndvatten. Vissa lörsök pågåir clock nrecl extra liigsp6larrcte
t6aletter, sorn
kansl<e zinclrar reglerna pir sikt.
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