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Till alla medlemmar i Uthammar Udds Samfällighetsförening. 

Ett av vårt största problem i Uthammar är vattenläckor. Av den anledningen har styrelsen 

lagt stora resurser på att följa upp och bevaka all vår vattenförbrukning i området, vilket 

innebär kontinuerlig övervakning av förbrukningen, såväl i Figeholm som i Uthammar. 

När vi upptäcker eller befarar en eventuell vattenläcka, då är det bråttom att försöka att 

hitta läckan och stänga av ventilen fortast möjligt. Annars rinner det bokstavligen snabbt 

iväg ett antal tusenlappar från föreningen. 

Ett stort problem för oss när vi letar efter vattenläckor är att det är väldigt svårt att hitta alla 

ventiler. En del är igenväxta andra ligger dolda på alla möjliga olika sätt. Detta är något vi 

måste komma till rätta med snarast. 

Av den anledningen har styrelsen beslutat att alla fastighetsägare måste göra en karta på ett 

A4-papper med fasta mätpunkter med utgångspunkt från hus eller annan fast egendom. 

Gärna ett foto också. Dessa kartor och foton kommer sedan att förvaras tillgängliga i 

pumphuset nere vid smedjan. 

Eventuella kostnader som kan uppstå i detta fall bekostas av den enskilda fastighetsägaren. 

Arbetet och inlämnandet av kartor och foton skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 juli 

2014. 

 Vår förhoppning är att alla ställer upp på detta för det är något vi alla tjänar på, pengarna till 

vattenräkningarna belastar vår gemensamma kassa. Om det mot förmodan är någon som 

inte har lämnat in korrekt uppgifter och läsbara kartor, kommer styrelse att genomföra 

arbetet med dokumentationen för fastigheten. Fastighetsägaren debiteras då den faktiska 

kostnaden för arbetet med dokumentationen. Vi medsänder med detta brev några förslag 

på hur det kan se ut med en bra dokumentation av vattenventilen. 

Vi är också mycket tacksamma om ni har kunskap om er vattenventil till fastigheten är bytt 

och i så fall vilket år. Detta är ytterst viktigt för oss att få kunskap om för eventuella framtida 

investeringar i byte av ventiler. 

Tack för er medverkan. 

Styrelsen 
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An alle Mitglieder von Uthammar Udds Samfällighetsförening 

 

Eines unserer größten Probleme i Uthammar sind Wasserschäden und Wasserleckagen. Aus diesem 

Grund hat der Vorstand erhebliche Ressourcen für die Überwachung des Wasserverbrauchs in 

unserem Gebiet eingesetzt, was eine ständige Überwachung des Verbrauchs bedeutet, in Figeholm 

sowie in Uthammar.  

Wenn wir eine eventuelle Wasserleckage entdecken oder befürchten, ist es dringend notwendig die 

Leckage so schnell wie möglich zu finden und das Ventil abzusperren. Der Wasserverbrauch kostet 

dem Verein jährlich große Summen. 

Ein großes Problem für uns bei einer Leckage ist die Absperrventile zu finden. Ein Teil der Ventile ist 

überwachsen oder anderweitig versteckt. Das muss schnellstens geändert werden.  

Aus diesem Grund hat der Vorstand beschlossen, dass alle Hauseigentümer eine Skizze/Karte (A4) 

erstellen sollen, mit festen Messpunkten mit Ausgangspunkt von dem Haus oder anderem festen 

Eigentum. Ein entsprechendes Foto wäre auch nicht schlecht. Diese Fotos und Karten werden dann 

im Pumpenhaus bei der Schmiede verwahrt, wo man schnell Zugang zu den Unterlagen hat. 

Eventuelle Kosten, die entstehen können, gehen zu Lasten des Eigentümers. Die Fotos und 

Karten/Skizzen sollen dem Vorstand spätestens am 31 Juli 2014 erreichen.  

Wir hoffen, dass alle dieser Aufforderung folgen, da wir alle davon profitieren, da die Kosten für 

Wasserleckagen unser gemeinsames Konto belasten. Falls jemand jedoch keine korrekten Angaben 

oder Fotos an den Vorstand übergibt, wird der Vorstand diese Arbeit übernehmen und die 

tatsächlichen Kosten werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt. In der Anlage übersenden wir 

einen Vorschlag wie eine gute Dokumentation der Ventile aussehen kann.  

Wir sind auch sehr dankbar für Information ob und wenn ein Ventil ausgetauscht wurde. Das ist sehr 

wichtig für uns wissen, für eventuelle kommende Austausch von Ventilen. 

Vielen Dank für Ihre Beteiligung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 
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Så här kan det se ut !          Segelvägen 19     Fastighet 2:84 

 

 


