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Samordnande 
kontaktperson för Holmens 
vatten sökes 
Vi behöver ha en samordnande kontaktperson 
som kommande driftsleverantör för vårt vatten 
kan kontakta vid behov. Är du intresserad – hör 
av dig till styrelsen.  

 

Stort uttag av vatten 
Under vecka 27 hade vi ett onormalt stort uttag 
av vatten. Effekten blev att hårdhetsgraden 
steg kraftigt under ett par dagar. Detta är nu 
åtgärdat.  

 

  

Grusning av väg 
Styrelsen har beslutat att för närvarande inte 

planera ny grusning eller dustexbehandling. Vi har 
fortfarande mycket grus kvar som ligger i 
vägkanterna. Nu när det har regnat är det viktigt 
att vi krattar upp grus på vägen igen. 

Rensa vägkanten från sly och 
träd 
Om du har extra tid i sommar. Hjälp till att göra 
våra vägar trygga och körbara. Ta en titt utanför din 
tomt, är vägen fri upp till 4,6 meter över körbanan? 
Är sidoområdena på varje sida fri från sly och annat 
som skymmer sikten (enligt riktlinjer ska det vara 2 
meter)? Om inte ta action, be gärna en granne om 
hjälp eller bjud in andra på Holmen via Facebook. 
Ses på vägen! :-D 

Riskanalys – Åtgärder vid 
allvarligare störningar i GA1-3 
Vid årsstämman 2018 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en 
riskanalys. I bifogat dokument kan du ta del av ett första 
utkast. Läs gärna igenom och spara informationen på bra 
plats så att du lätt kan ta del av informationen vid en 
händelse. Önskar du att addera med information är du varmt 
välkommen att höra av dig till styrelsen. 
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Dricksvattensystemet - Tänkbara problem 

 

Dricksvattnet är otjänligt under lång tid. 

Vad gör föreningen? 

1. Stänger omedelbart ner distributionen från den kontaminerade källan. 
2. Informerar samtliga medlemmar i GA3 om orsaken, bedömd varaktighet och planerade 

åtgärder. 
3. Kontaktar Kommunen för att vid behov få ut tillfällig dricksvattentank. 
4. Utreder orsaken och alternativa åtgärder för att återställa vattenkvaliteten. 
5. Genomför lämpliga åtgärder. 
6. Kontrollerar frekvent och löpande vattenkvaliteten. 
7. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status 

Vad gör den enskilde medlemmen? 

1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner. 
2. Undersöker alternativ till egen kortsiktig vattenförsörjning. 

 

Tillgången på dricksvatten uteblir på grund av strömavbrott  

Vad gör föreningen? 

1. Vid strömavbrott kortare tid än 12 timmar, ingen åtgärd. 
2. Vid strömavbrott längre än 12 timmar upprättas schemalagd distribution och 

reservaggregat körs vid två tillfällen per dygn, 1 timme morgon och kväll. 
3. Informerar samtliga medlemmar i GA3 om orsaken, bedömd varaktighet och planerade 

åtgärder. 
4. Kontaktar Kommunen för att vid behov få ut tillfällig dricksvattentank. 
5. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status 

Vad gör den enskilde medlemmen? 

1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner. 
2. Undersöker alternativ till egen kortsiktig vattenförsörjning. 

 

Tillgången på dricksvatten uteblir på grund av systemhaveri  

Vad gör föreningen? 

1. Vid haveri kortare tid än 12 timmar, reparerar felet och informerar på anslagstavlan i 
övrigt ingen åtgärd. 

2. Vid haveri längre än 12 timmar kontaktas Kommunen för att vid behov få ut tillfällig 
dricksvattentank. 

3. Informerar samtliga medlemmar i GA3 om orsaken, bedömd varaktighet och planerade 
åtgärder. 

4. Genomför erforderliga åtgärder 
5. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status 

Vad gör den enskilde medlemmen? 

1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner. 
2. Undersöker alternativ till egen kortsiktig vattenförsörjning. 



Vägar - Tänkbara problem 

 

Farbarheten nedsatt pga. väderförhållanden under längre tid. 

Vad gör föreningen? 

1. Stänger omgående av aktuellt vägavsnitt.  
2. Informerar samtliga medlemmar i GA1 & 2 om orsaken, bedömd varaktighet och 

planerade åtgärder. 
3. Utreder orsaken och alternativa åtgärder för att återställa framkomligheteten. 
4. Genomför lämpliga åtgärder. 
5. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status 

Vad gör den enskilde medlemmen? 

1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner. 
2. Undersöker alternativ till annan transportväg. 

 

Farbarheten nedsatt pga. skada under längre tid. 

Vad gör föreningen? 

1. Stänger omgående av aktuellt vägavsnitt.  
2. Informerar samtliga medlemmar i GA1 & 2 om orsaken, bedömd varaktighet och 

planerade åtgärder. 
3. Utreder orsaken och alternativa åtgärder för att återställa framkomligheteten. 
4. Genomför lämpliga åtgärder. 
5. Informerar medlemmarna frekvent och löpande om status 

Vad gör den enskilde medlemmen? 

1. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner. 
2. Undersöker alternativ till annan transportväg. 

 

  



Grönområden - Tänkbara problem 

Brand har utbrutit 

Vad gör föreningen? 

1. Förebyggande åtgärder 
a. Underhåller och testar brandposter och brandslangar 
b. Har pågående dialog med Attunda Brandkår avseende förutsättningar och 

förhållanden på området. 
c. Informerar samtliga medlemmar i föreningen om risker, lämpligt agerande och 

utrustning 
2. Akuta åtgärder 

a. Tillhandahåller akutinstruktion för larmande person i Informationskuren 

Vad gör den enskilde medlemmen? 

1. Har man upptäckt brand 
a. Rädda liv 
b. Larma 
c. Släck 

2. Tar del av informationen och följer eventuella instruktioner. 

 

 

 

HÄNG MED OSS PÅ FACEBOOK.  

Här delar medlemmar snabb information och glada historier med varandra.  

 


