Vattenpolicy och regler för anslutning till föreningens vattensystem.
Föreningen investerar löpande för att kunna hålla en tjänlig kvalitet på sommarvattnet,
därför är det av största vikt att alla medlemmar har kännedom och följer föreningens
vattenpolicy.
Föreningens mål:
• Att tillhandahålla vatten med hög kvalitet och jämn tillgång.
• Att ha vattenverk med bra reningsverk och övervakningssystem
• Att kvalitetssäkra vårt ledningsnät för att minimera läckage och risk för föroreningar
• Att ha aktuella krisplaner i händelse av vattenföroreningar eller distributionsproblem
För att detta skall vara möjligt måste vi alla gemensamt medverka till att följa
nedanstående regler:
• Vattnet får endast användas för normal hushållsförbrukning.
• Vattnet får absolut inte användas för:
o Bevattning med slang och vattenspridare.
o Fyllning av pool, badtunna, SPA eller liknande.
• Medlemmar skall:
o Omgående anmäla om vattnet avviker i smak eller av annan orsak.
o Rapportera läckage, ej fungerande ventiler eller annat läckage på nätet.
• Alla rörinstallationer skall vara fackmannamässigt utförda.
Medlemmens ansvar vid vårens påslag och höstens avstängning av vattnet
• På våren tillse att föreningens ventil vid tomtgräns är stängd
• På hösten att tömma systemet via avtappningsventilen.
o Det är alltså inte tillåtet att skruva isär vid föreningens ventil, då slitaget blir stort
och det är stor risk för läckage.
Vem ansvarar för vad i nätet?
• Föreningen ansvarar för nätet till och med föreningens anslutningspunkt (ventilen) vid
tomtgränsen.
• Åtgärder på föreningens nät får endast åtgärdas av föreningens anlitade rörfirma,
Lindströms Rör i Verkebäck.
• Från anslutningspunkten och in på fastigheten ansvarar medlemmen.
Om det inte finns någon anslutning skall kontakt tas med vattenansvariga via
vatten@askestock.se som ombesörjer beställning av ny ventil.

Krav vid inkoppling på föreningens nät, när fastigheten har egen borrad brunn
Om inkoppling skall ske där det finns en egen borrad brunn som ska kopplas till fastigheten
gäller särskilda regler:
• Har man en egen borrad brunn ska ledningen från denna och förenings ledningsnät vara
separerade.
• Avstängningsventiler och backventiler skall vara installerade i den egna fastigheten
• Arbetet måste utföras av fackman och godkännas av föreningens vattenansvariga
innan förenings vatten får användas.
• Det finns ingen ovillkorlig rätt att koppla in sig på föreningens ledningsnät, varför det är
av yttersta vikt att följa regelverket. Vid osäkerhet kontakta föreningens vattenansvariga.
Säkerhetskraven är mycket höga eftersom föreningsvatten följer Livsmedelverkets höga
krav, d v s samma krav som för kommunalt vatten. Enskild brunn har inga krav och detta kan
orsaka stora problem för oss.
Är ni osäkra på er installation, kontakta en fackman snarast, det är ert ansvar om ni
kontaminerar föreningens vatten.
Byte av befintlig ventil, d.v.s. kopplingen till förenings nät
Inför ventilbyte ska medlemmen se till att det finns utrymme runt ventilen för att
föreningens anlitade rörmokare ska kunna arbeta. Det innebär minst 40 cm på varje sida om
kopplingen. Återställning sker likaså av tomtägaren.
Avgifter vid försumlighet från medlems sida
Eftersom vatten är en dyrbar resurs och felsökning kostar mycket tid och pengar så debiterar
vi kostnader för felsökning och utläckt/kasserat vatten vid försumlighet. För närvarande
debiterar vi 500 SEK per timme och person som är involverade i felsökning samt 100 SEK per
kubikmeter vatten.
Hantering av just din ventil
Det finns fler typer av ventiler på förenings nät, på hemsidan kommer vi att försöka beskriva
alla ventiltyperna som finns installerade och hur de ska hanteras. Är ni osäkra är ni välkomna
att kontakta vatten@askestock.se.
Tips
• Om ni lämnar stugan för en längre tid, stäng av ventilen till förenings vatten
• Som granne så kan man hjälpa till att hålla lite koll på grannhuset, ser man misstänkt
läcka meddela fastighetsägaren eller föreningen.
Vid akuta ärenden
Ring eller skicka ett SMS till: 0733 800 773
Mindre akuta ärenden skicka mail till: vatten@askestock.se

