
Regler för bevattningsanläggningen  (uppdaterat 2013-09-22) 
 
För att vi i samfälligheten för bevattning på Hälltorp ska kunna använda vårt bevattningssystem och 
säkerställa driften av detta gäller följande: 
 

• Medlemskapet i samfälligheten för bevattning ingår i fastigheten. Vid ägarbyte ska säljaren 
informera köparen om att köparen skall överta detta medlemskap och betala avgift till 
samfälligheten för detta. 

 

• Samfälligheten äger hela systemet från pumparna fram till vattenröret (stolpen) med två kranar 
som sticker upp ur marken mellan fastigheterna.  

 

• Det får bara finnas en kran per fastighet på varje stolpe. Normalt försörjer varje stolpe två 
fastigheter. 

 

• I bild 1 syns ett exempel på hur våra kranar ska se ut. 
 

• För att de fastighetsägare som bor närmast pumphuset ska få sova på nätterna, vattnar vi inte 
mellan klockan 23.00 och 06.00. Pumparna väsnas! 

 

          Bild 1.                              Bild 2. 
 
 

• Ingen modifiering av kranar och stolpe får ske före kranen. Man får alltså inte skruva bort kranen 
från stolpen och ersätta med annan kran/ventil eller slang. För att servicegruppen ska kunna 
reparera systemet och ha nödvändiga reservdelar på lager, ska det se ut som bild 1. Det är alltså 
inte tillåtet att ersätta kranarna (som har ventil och säte) med s.k. kulventiler, bild 2.  
 

• Vid ev. läckage kan fastighetsägaren eller servicegruppen stänga kranen vid stolpen och 
fastighetsägaren kan reparera sin förlängning. Om det inte går att stänga vid stolpen måste hela 
systemet för 125 hushåll stängas ner. Systemet går inte att stänga ner sektionsvis. 

 

• Efter kranen kan modifieringar göras och förlängningar kopplas på, men tänk på att 
servicegruppen kan behöva skruva bort dessa för att kontrollera att kranarna på stolpen är täta. 

 
På hösten (oftast under september) tömmer och stänger servicegruppen systemet och då ska 
man öppna sin kran. Meddelande skickas ut när stängning ska ske. Om man inte är hemma ber man 
en granne att öppna kranen. 
 
Servicegruppen önskar att ni skruvar bort alla förlängningar och grenar, utom den ordinarie kranen, så 
att servicegruppen kan kontrollera att alla kranar är täta och, om behov finns, reparera dessa. 
Om ordinarie kran är bortskruvad och inte finns kvar skruvar servicegruppen dit en ny i år.   
 
Servicegruppen tackar för ert samarbete och hoppas på ett väl fungerande bevattningssystem 
framöver. 
 
Vid frågor kontakta servicegruppen! 
 
Kontaktuppgifter finns på web-sidan http://halltorp.nu under länken ”Styrelse och funktionärer”. 

 


