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Arbetet med V/A är inne i slutfasen. Man provtrycker vattensystemet och läcksöker med hjälp av
gas.
Det är inte på något sätt anmärkningsvärt att det uppstår ett antal läckage, speciellt på ett så stort
antal ventiler som ingår i detta system, ca 200 st. Det hade, enligt entreprenören, varit anmärkningsvärt om det inte hade funnits några läckor.
Provtryckningen går till på följande sätt:
- Man avgränsar ett område i taget. Därefter matar man in vatten med ett tryck på 10 Bar. Detta får
stå ca 10 timmar ( över natten ). På grund av utvidgningar i slangarna får då trycket sjunka ca 30%
( till 7 Bar ). Sedan höjer man trycket igen till 10 Bar och detta får stå i 4 timmar. Då ska trycket
inte sjunka och visar att det området av vattensystemet är tätt.
- Om det visar sig att trycket inte håller, måste man felsöka för att hitta läckan. Det går till så att
man stänger vattnet och trycker in gas i vattenledningarna. Man lokaliserar läckan genom att söka
med en gasdetektor. Denna visar var gasen strömmar ut.
- Vanligtvis finns läckan vid en svetsskarv eller en defekt vattenventil.
- Hittills har man funnit fem läckage och tre är lagade ( gäller 3/5 ). Reparation och felsökning
fortsätter tills man säkerställt att hela systemet är kontrollerat och helt tätt.
- Vi påminner om att ingen ventil får röras eftersom det saboterar mätningarna. En öppnad
ventil uppfattas naturligtvis som ett läckage.
- När vi får klartecken att öppna vattnet, kommer anvisningar att finnas här på hemsidan, hur detta
praktiskt går till. Vi kommer inte att öppna någon ventil, utan att stugägaren givit sitt godkännande.
Detta med anledning av risker för vattenläckage i stugan. Kolonisten måste vara på plats när
ventilen vid servisen öppnas. Vi har tillgång till verktyg som passar. När ventilen har öppnats ska
den normalt alltid vara öppen.
- Vill också informera, att styrelsen har uppvaktats av en reporter från HD, efter att någon kontaktat
tidningen. Detta med anledning av förseningen av V/A-projektet. Vi har hänvisat HD till entreprenören för information gällande förseningen. Det står naturligtvis var och en fritt att vända sig till
media. Vi förstår däremot inte vad det ska tjäna för syfte. Det känns bara ledsamt för oss som
arbetar för att detta ska bli så bra som möjligt. Alla kolonister vill att vattnet ska kunna öppnas så
snart det är möjligt, även vi i styrelsen.
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