
Hej alla brunnsägare och avloppare på Norra Stavsudda! 
Nu har vi nått (nästan) alla med resultatet av vattenproverna. Var och en har fått sitt provsvar samt 
en kommentar till det individuella resultatet som Mats Johansson.  Han talar om hur man ska tolka 
sitt eget provsvar. 
Det blir nästan alltid följdfrågor, förstås. Vad betyder ”tjänlig med anmärkning”? Hur ska man tolka 
en siffra? Varför har man fått ett visst värde? Vad kan man vidta för åtgärder? 
Jag har bett Anders Nordström att gå igenom siffermaterialet och att samla de vanligaste 
anmärkningarna i grupper. Anders kommer ut den 31 oktober (lördagen i Allhelgonahelgen) för att 
berätta om detta. Han beskriver också vilka enkla åtgärder man kan vidta till exempel att spola 
ledningar, brunnsrengöring, vattenfilter med flera åtgärder, hur man använder regnvatten på ett 
smart sätt, hur man får ner sin vattenkonsumtion.  
Vi bjuder in leverantörer som gör sådana åtgärder så får de berätta på ort och ställe hur man gör och 
vad det kostar. Antingen är de på plats eller så har de ett skriftligt erbjudande. 
Samtidigt med detta kan vi fortsätta samtalen med de sju "kluster" av fastighetsägare som har visat 
intresse för gemensamma lösningar, och ta ett ordentligt steg framåt med dessa. Det kommer Mats 
Johansson att ta hand om. Mats kommer också ut till ön den 31 oktober. 
 
Dessa bägge aktiviteter planerar vi att ordna den 31 oktober. Vi vet ännu inte hur vi organiserar oss, 
vilka lokaler vi ska använda med mera, men den viktigaste frågan är: 
- Passar denna dag? Är ni på ön då? 
Vi behöver ert svar på epost till Christian Pleijel christian.pleijel@varmdo.se så snart som möjligt 
dock senast den 11 oktober för att veta om vi ska förbereda det här, kontakta leverantörer med 
mera. 
Fråga 1: Jag vill veta mer om mitt provresultat och vad jag kan vidta för enkla åtgärder. 
Fråga 2: Jag är en av dem som är intresserad av att gå vidare med en VA-lösning ihop med några 
grannar i ett ”kluster”. Jag vill få mera information om hur vi kan gå vidare. 
Namn 
Fastighet 
E-post 
Telefonnummer 
Beroende på anmälningsläget kommer vi den 12 oktober att ge besked om detta blir av, och så följer 
praktiska anvisningar senare. 
Christian Pleijel 


