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Motion till VSFs årsstämma 2017 angående sommarvatten 
 
Historik 
Det finns i området två sommarvattenanläggningar, en för Holmen och en för Tegeltorp. 
Anläggningarna anlades för mer än femtio år sedan då Viksberg exploaterades som ett led i 
det allmänna lyftet av infrastrukturen. De har sedan dess skötts av Viksbergs 
Tomtägarförening fram till för några år sedan då Viksbergs vägförening ombildades till 
Viksbergs Samfällighetsförening och förvaltningen av sommarvattenanläggningarna inte togs 
med i anläggningsbeslutet. Anledningen till det är historia men sedan dess har 
sommarvattnets förvaltning skötts under mild protest av Samfällighetens styrelse eftersom 
de flesta vill ha sommarvattnet kvar, vilket framgått av de diskussioner som förevarit på 
årsstämmorna under senare år. 
 
Nuläge 
Vi har två anläggningar som fungerar bra tack vare ett antal större insatser samt löpande 
arbete för att byta ut ledningar som av olika anledningar gått sönder, och också 
utbyten/renoveringar av pumpar och styrningen av dessa. Det finns från tid till annan ett 
antal problem i anläggningen. Det handlar framförallt framför allt om att utnyttjandet (av 
naturliga skäl) sker av många användare på en gång vilket sätter stort tryck på kapaciteten. 
Att få trycket att räcka till för dem som bor högt eller långt bort från cisternerna är också en 
stor utmaning.  
 
Under senare år har det visat sig att ett antal fastighetsägare inte velat betala avgiften för 
sommarvattnet och antingen kunnat nyttja anläggningen ändå under en period eller valt att 
plombera sin anslutning och därmed kliva av sitt medlemskap. Konsekvensen har nu blivit att 
ett allt mindre antal fastighetsägare skall dela på driftskostnaden vilket på några års sikt kan 
äventyra hela anläggningen. 
 
Förslag 
Jag föreslår att stämman skall utse en person från vardera Holmen och Tegeltorp som skall 
vara adjungerade till styrelsen i frågor kring sommarvatten, för att avlasta styrelsen dessa 
”extrafrågor” (ekonomi, drift …) så snart som möjligt. Dessa personer skall också till nästa 
årsmöte i samråd med styrelsen för VSF ta fram förslag till hur vi slutgiltigt skall hantera 
sommarvattenfrågan på ett ordentligt och formellt korrekt sätt. Fram till dess fortsätter vi 
som föregående år. 
 
Frågor som behöver besvaras är exempelvis: 

 För att motverka ”förfallsprocessen” ovan, borde alla som har anslutning idag också vara 
obligatoriskt deltagande i Sommarvattnet*. Möjligt? Kostnad för avplombning?  

 Kända problem med distributionen av sommarvattnet skall analyseras och åtgärdas. 
Kostnad? 

 Nybildad ”dottersamfällighet” till VSF eller ”bara” administrativ separation med egna 
andelstal enbart för Sommarvattenmedlemmar? Styrning och ledning av 
Sommarvattnet*? 

 En eller två anläggningar administrativt och ekonomiskt? 

 

*Sommarvattnet är ett arbetsnamn på sommarvattenföreningen, vilken form den nu kommer att ta. 


