
Vattenavstängning fredagen 22/1! 
Fredagen 22/1 kommer vattenavstängning att ske. Detta för att kunna byta en 
kran för inkommande vatten som läcker i ett av husen. AIDA 
Samfällighetsförening kommer samtidigt att byta ut kranar för inkommande 
vatten även för några andra hus. 

När området byggdes installerades två kranar med mellanliggande vattenmätare för det 
inkommande vattnet enligt nedanstående figur. AIDA Samfällighetsförening ansvarar för den yttre 
kranen och mätaren medan den boende ansvarar för den inre kranen. De kranar som installerades 
då området byggdes är av en modell kallad ”kägelventil” (”rattvred”, se bifogad bild), vilken har 
en risk att börja läcka efter några år. Bättre ventil för att minska risken för läckage är 
”kulventil” (”pinnvred”). Många boende inom AIDA har bytt till kulventiler men långt ifrån alla. 
Därför har AIDAs styrelse bestämt sig för att byta ut ”sina” kranar från kägelventiler till kulventiler. 
AIDAs styrelse rekommenderar att man som boende samtidigt passar på att byta ut sin kran från 
kägelventil till kulventil. Kostnaden för den boende för att byta sin kran i samband med att AIDA 
byter sina bedöms till ca 4000 SKr. Bytet av kranarna kommer att göras av Lyxells rör, och ni 
behöver inte föranmäla ett byte, det räcker om ni meddelar Lyxells när dom kommer ifall ni vill 
byta er kran eller inte. Lyxells rör fakturerar AIDA som i sin tur kommer att fakturera de boende 
som också bytt sina kranar. 

För att kunna byta den yttre kranen för inkommande vatten, d v s AIDAs kran, måste en av 
områdets huvudkranar stängas av. Detta innebär dock att vattnet samtidigt stängs av för 
åtminstone en av längorna, beroende på i vilken länga som kranbytena ska göras. För att kunna 
byta den yttre kranen måste även vattnet tömmas i ledningarna för de längor där vattnet stängs av. 
Det görs genom att de boende där vattnet stängs av öppnar någon av sina ”vanliga” kranar när 
huvudkranen stängts av. Ju fler som öppnar sina ”vanliga” kranar ju snabbare töms vattnet i 
ledningarna, och desto kortare tid tar det tills kranbytet kan göras (och därmed desto kortare tid 
tills vattnet kan kopplas på igen). För att inte besvära boende för länge med avstängt vatten 
kommer vi att begränsa avstängningen till ca ½ dag. 

För byte av den läckande kranen nu på fredag krävs att vattnet stängs av för fyra längor, Kärrgränd 
123 – Kärrgränd 197. Huvudkranen kommer att stängas av klockan 8.30 (och vi hoppas på att så 
många som möjligt då öppnar sina kranar), och vi bedömer att vi kan sätta på vattnet igen ca 
klockan 13. När arbetet är klart kommer vi att informera om det på hemsidan, men ni kan också 
själva konstatera det genom att öppna någon kran, och se att vattnet rinner som vanligt igen. Vi 
börjar med att byta ut kranen för det hus där den läcker, och sedan gå från Kärrgränd 123 och 
uppåt. Under den tiden som vi har vattnet avstängt bedömer vi att vi bara kommer att hinna byta 
ut ett fåtal kranar, så vi kommer att behöva göra om proceduren vid ytterligare tillfällen för att 
kunna byta ut alla AIDAs kranar till kulventiler. 

Vid frågor kontakta ordföranden för AIDA Samfällighetsförening, Magnus Nordling, 0735/ 126458. 

 Med vänlig hälsning 
 AIDA Samfällighetsförening 

Kägelventiler med vattenmätare emellan. Kulventiler med vattenmätare 
emellan.
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