
 
 
 
 
Viktig information till alla fastighetsägare på Oxhalsö Norra som är medlemmar i 
Tomtsamfälligheten 
 
 
Vid flera tillfällen de senaste helgerna har vattnet till slutanvändarna haft väldigt lågt 
tryck. Det har till och med varit så att det inte kommit något vatten alls i kranen. 
Styrelsen har då behövt vidta vissa åtgärder. Pumpen i pumphuset har gått torrt så vi 
har varit tvungna att stänga av pumpen och vattenförsörjningen till fastigheterna i 
området. I nuläget vet vi inte riktigt orsaken eller orsakerna men undersökningar pågår. 
 
För att säkerställa att vi inte har en större läcka i ledningsnätet på området, utanför 
tomtgränserna, behöver vi få in en rapport från alla fastighetsägare.  
Rapporten ska innehålla information om: 

1) man som fastighetsägare, av någon anledning, använt ovanligt mycket vatten de 
senaste 2 månaderna. Vi behöver också säkerställa att varje fastighet hanterar 
sina ventiler vid tomtgränsen på rätt sätt.  

2) Är din/er ventil fullt öppen eller fullt stängd? 
 
Säkerställ att du har rätt mailadress angiven genom att höra av dig till Lisbeth Beijner: 
lisbeth.beijner@gmail.com 
SKICKA RAPPORTEN TILL LISBETH BEIJNER SENAST DEN 5 NOVEMBER 2018 VIA 
MAIL ELLER VANLIGT BREV – NORRA OXHALSÖVÄGEN 6, 760 17 BLIDÖ. 
 
 
 
Ventilerna vid tomtgränsen fungerar så att de måste vara fullt öppna eller fullt 
stängda annars tömmer vi vår vattenreservoar. 
 
Vattenförbrukningen får inte överstiga 300 liter/dygn och fastighet och det gäller 
året om. Om du är osäker kring detta så var vänlig och kontakta någon i styrelsen. 
Vi hjälper gärna till! 
 
 
 
Som ett led i att förbättra informationen till er alla i området om till exempel störningar i 
vattenförsörjningen till slutanvändarna har vi startat en sluten Facebook-grupp som 
heter ”Norra Oxhalsö INFO”. Gruppen är till för att snabbt komma ut med information. 
Vi ber er alla att skaffa Facebook och ansöka om att gå med i denna grupp. För er som 
inte har tillgång till Facebook (och inte vill ha det) kommer vi att informera via en 
separat mailgrupp.  
 
 
 
Styrelsen för Tomtsamfälligheten 


