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Sommarvatten Lindersvik, påställning samt 
avstängning 

Avstängning under hösten en söndag kl. 10.00: 

Pumphusansvarig upptäckte den 23/10 2019 (10 dagar efter 
vattenavstängningen) att det rann vatten i pumphuset, från utgående 
huvudledning. Efter undersökning visade sig att en fastighetsägare hade 
en egen installerad koppling som gjorde att vi fick in dennes brunnsvatten 
i sommarvatten- ledningarna på området. Det krävdes 2 man á 4 timmar 
samt hyra av kompressor för att tömma systemet igen. Utan upptäckt 
hade det inneburit att vatten legat kvar i ledningarna över vintern och gett 
frysningsskador som medför enorma kostnader och digert arbete att 
åtgärda. 

För att i framtiden slippa ovanstående fadäser skall nedanstående utföras 
av varje enskild fastighetsägare: 

• Varje fastighetsägare ansvarar för att demontera den egna slangen 
från ventilstolpen innan vattenavstängning. Detta gör man för att 
utesluta läckor, vattenskador, skador i ledningar, kopplingar 
och/eller varmvattenberedare i fastigheten. Det underlättar även för 
de medlemmar i tomtföreningen som går runt och tömmer 
systemet. Vid tömmning av systemet kör vi med högt tryck i 
ledningarna.  

• Kl. 12.00 är föreningen klar med tömning av ledningarna. Vi låter 
kompressorn gå till 13.00, då får alla fastighetsägare, som så 
önskar, möjlighet att tömma sitt eget system. Koppla in slangen 
tillfälligt och töm systemet. När du är klar kopplar du bort slangen 
igen. 

Påställning under våren en lördag kl. 10.00: 

• Inga slangar får vara anslutna till ventilstolpen före påställningen. 

Anslutning vid tomtgräns: 

Det är absolut förbjudet att ansluta till vattennätet på annat sätt, t ex under 
mark, än den som föreningen levererat till tomtgräns (ventilstolpen). Det 
är nödvändigt att man vid felsökning i samband med skador på nätet 
snabbt kan förvissa sig om att en läcka inte har samband med tomtägares 
egen anslutning eller ledning. Anslutning till ventilstolpen får därför 
göras först sedan sommarvattnet släppts på.  



	

	

2	

2	

	
	
	
Styrelsen	Tomtföreningen	
	
Lindersvik	
2019-11-03	

Detta	är	en	variant	av	ventil	samt		
ventilstolpe.	
Det	finns	andra	varianter	av	ventiler	
Men	funktionen	är	densamma.	


