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PROGRAM

Vatten- och avloppslördag 31 oktober
Syfte

På Norra Stavsudda är nästan samtliga brunnar och avlopp enskilda. Vattenoch avloppsituationen har under våren och sommaren 2020 kartlagts i
samverkan mellan fastighetsägarna, Stavsuddaskärgårdens Intresseförening, KTH, Ecoloop och Värmdö kommun inom ramen för projekt Pelago.
Brister i dricksvattenkvalitet och avloppsrening har konstaterats samtidigt
som öbornas kunskap om anläggningarna och om öns gemensamma
vattenresurser har ökat betydligt.
Nu vill en del av de enskilda fastighetsägarna åtgärda bristerna individuellt,
en del söker gemensamma lösningar. Då passar det bra att avsätta några
timmar på grannens dag1 tillika världsspardagen2 för att få bättre kontroll på
vatten och avlopp, både enskilt och samfällt, och ligga steget före
kommunens krav.

Förarbete

Vi ber alla fastighetsägare att snarast svara på bifogade enkät. Den gör det
möjligt för oss att vara så precisa som möjligt.

Tid

Lördagen 31 oktober kl 12:00-16:30.

Plats

Familjen Brisius lada.

Deltagare

14 fastigheter är i dagsläget anmälda. Från projektet deltar Anders
Nordström, Mats Johansson, Jesper Ström från kommunens enhet för avlopp
och enskilt vatten, samt Sune Fogelström från Möja.

Program

12:00 Anders N:
- Allmän introduktion till vad vi funnit på Norra Stavsudda
- Reningsteknik kopplat till de problem vi har funnit
- Enkla besparingsåtgärder, försiktighet med vattenresurserna
13:00 Mats J:
- Introduktion till gemensamma lösningar, både dricksvatten och
avlopp
13:30 Jesper S: Kommunens planering för kommande tillsyn
13:45 Kaffepaus
14:00 Sune F, Anders N och Mats J:
- Gruppvis rådgivning till ’kluster’ det vill säga fastigheter som under
vintern/våren 2020/21 aktivt vill söka en med andra fastigheter
gemensam lösning (baserat på enkätresultatet)
15:00 Sune F, Anders N och Mats J:
- Enskild rådgivning i olika ämnen (dricksvatten / vattenbesparing
/avlopp) baserat på enkätresultatet
15:50 Nästa steg, tack och avslutning
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Enkät
Fråga 1:

Vilken enskild fråga skulle du/ni helst vilja ha besvarad?
£

Fråga 2 a:

Är du/ni intresserade av att under vintern/våren 2020/21 aktivt söka en
med andra fastigheter gemensam lösning, och vad är det som du/ni i så fall
vill åstadkomma?
£ WC
£ Få bort dålig lukt
£ Lägre kostnader
£ Bättre kvalitet på vattnet
£ Bygga till/bygglov
£ Slamhantering
£ Allmänt orolig
£
£
£

Fråga 2 b: Finns det ett uttalat intresse hos era grannar för en gemensam lösning?
£ Ja
£ Inte som vi har talat om
£ Nej
I stället för att fylla i denna blankett kan du/ni svara på frågorna direkt i eposten.
Du/ni får gärna komplettera svaren med en fri text om vad ni vill, tänker och önskar.

Sänd dina/era svar till christian.pleijel@varmdo.se, ju snarare desta bättre.

Namn:
Fastighet:
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