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 Berörda fastighetsägare på 
 Aspöja med omgivande öar 

 
Anslutning av fastigheter som förutsätter sjöledning 
Nu har samtliga återstående fastighetsägare på Lånjö lämnat bindande anmälningar om anslutning till Vat-
tenverket. En fastighetsägare har anmält två anslutningar. Därmed är anmälningsprocessen avslutad på 
Aspöja med omgivande öar. Facit är att 45 anslutningar har anslutits eller kommer att anslutas. Härutöver 
finns option på ytterligare tre anslutningar. 
 

Förberedelserna för anslutning av fastigheter som enbart nås via sjökabel har nu har påbörjats. Dränkbar 
sjöledning är beställd med en leveranstid på förhoppningsvis högst två veckor. Planen är att ansluta aktu-
ella fastigheter i ordningen Lindholm, Östantill, östra Aspöja och Lånjö. Vattengruppen återkommer med 
tidsschema längre fram. Observera samtidigt att nedläggningen är väderberoende, det vill säga förutsätter 
måttliga vindar. 
 

Nedläggning av sjöledning till Lånjö och Lindholm behöver förstärkas med frivilliginsatser. Kan du hjälpa till 
i egen båt vid nedläggning? Vid nedläggning av sjöledning till Lånjö behövs även hjälp med avspärrning av 
farleden i egen båt medan sjöledningen ännu flyter? Ditt svar är givetvis beroende av om det datum som 
fastställs senare, passar dig. Skicka mail till bjornta@telia.com om du kan hjälpa till med nedläggning av 
sjöledningen till Lånjö och/eller Lindholm. Grävarbetet på öarna påbörjas antingen före eller efter att sjö-
ledningen ligger på sjöbotten. 
 
Montering på egen tomt 
Vattenprojektet ansvarar för ledningsdragning fram till fastighetens tomtgräns, där den föreningsägda ser-
visventilen placeras. Fastighetsägaren ansvarar för nedläggning och montering från tomtgränsen fram till 
bostadshus eller befintligt pumphus. Vattengruppen har tipsat om en rörmokare som kan hjälpa till med 
montering av det vattnet från Vattenverket – Jonas Albinsson på Peking VVS i Arkösund.  
 

Monteringen på egen tomt får INTE leda till att det ”gamla” vattnet kommer i kontakt med det ”nya”. Det 
kan lösas på olika sätt – till exempel 
 

- det gamla vattnet används enbart som sommarvatten i egen helt fristående vattenledning 
 

- vattenmätaren kopplas in i frostfritt utrymme på ledningen för det nya vattnet i en konsol som innehåller 
backventil (se bilaga). 

 

Livsmedelsverkets krav på rent vatten från Vattenverket är mycket höga. Montering som utförts av fastig-
hetsägaren kommer därför att granskas av anlitad rörmokare. 
 
Hantering av servisventil 
Servisventilen bör stängas av när ägare av fritidshus stänger ner inför vintersäsongen. Felaktig hantering av 
ventilen kan leda till skador och läckage och därmed kostnader för fastighetsägaren. Om du inte är helt sä-
ker på hanteringen av ventilen, kontakta rörmokare eller någon i vattengruppen. 
 
 

Vattenmätarställning 
Vattengruppen räknar med att börja mäta faktisk förbrukning 1 januari 2021. Detta sker genom att fastig-
hetsägaren tar en mobilbild av vattenmätaren runt årsskiftet och skickar till e-postadress som meddelas 
senare. Fritidsboende som stänger ner fastigheten tidigare, kan samtidigt rapportera mätarställningen till 
vattengruppen på adressen bjornta@telia.com . 
 
Hälsningar  
Vattengruppen/Byalaget 

mailto:bjornta@telia.com
mailto:bjornta@telia.com


 2020-10-04 

 
 

Exempel på alternativa monteringar av vatten från Vattenverket 
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