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Dialogmöte med Finspångs Tekniska Verk angående dricksvattnets kvalité i Rejmyre 
 
På initiativ av Byarådet hölls ett möte angående dricksvattnet i Rejmyre den 18 juni 2013 i 
PRO-lokalen i Rejmyre. 
Finspångs Tekniska Verk representerades av VD Tomas Johansson och Verksamhetschef 
Jan Petersson. Från Byarådet deltog Per Nilsson och Bert Kindåker och under senare delen 
av mötet även Anders Rådenstein.  
 
Mötets avsikt var att ge Finspångs Tekniska Verk möjlighet att informera om hur, var och 
när de tar vattenprover och att redovisa resultatet, samt berätta om de åtgärder de vidtagit 
och vilka som planeras.  
Byarådet fick möjlighet att framföra de frågor angående vattnets kvalité som ställdes vid 
vårt årsmöte och de synpunkter som gavs i svaren vid den stickprovsenkät som vi genom-
förde under våren. 
 
Tomas Johansson förklarade att spolning av vattenledningarna görs regelbundet och 
vattentornet rengörs med ca fem års intervall, senaste gången var för tre år sedan.  
Prover tas vid vattenverket vid Hunn och vid Berggården samt vid förskolorna Gullvivan 
och Stacken. Dessa prover visar att vattnet aldrig haft några bakteriella eller kemiska 
värden som ligger över de som Livsmedelsverket rekommenderar. Detta redovisades med 
stapeldiagram från åren 2007-01-08 t.o.m. 2013-01-24. 
Att vattnet ändå av många anses både lukta och smaka illa beror med stor sannolikhet på 
ledningsnätet i samhället som på vissa sträckor bedöms vara dåligt. Det finns olika metoder 
att åtgärda ledningarna men i vissa fall måste de bytas helt men till detta saknades pengar. 
 
Vid vattenverket kommer det nuvarande styrsystemet att ersättas eller kompletteras med ny 
utrustning för ca 1 000 000 kr samt ett UV-filter för mellan 300 000 och 400 000 kr. 
Djupet är 11 meter där vattenintaget i sjön Hunn görs, själva intaget ligger på 9 meters 
djup, alltså 2 meter över bottnen, och detta bedöms som närmast idealiska förhållanden. 
Att flytta vattenintaget till norra sidan Storön som tidigare nämnts kostar ca 5 milj.kr och 
Tomas Johansson gör den bedömningen att det knappast påverkar vattenkvalitén.   
 
Att det saknas reservvattentäckt i Rejmyre diskuterades också då det bl.a. nämns i den 
senaste Översiktsplanen. Backgårdskällan kan vara en temporär lösning, men om det 
plötsligt skulle uppstå behov som inte kommunen på egen hand kan tillmötesgå finns avtal 
med Norrköpings kommun om hjälp.  
 
Byarådet önskade att vattenprover togs på fler platser och gärna i några hushåll som ligger 
längst ut på ledningsnätet. Detta var FTV:s representanter genast positiva till och Byarådet 
kommer att kontakta lämpliga hushåll som är villiga att tillåta provtagning.  
 
Avslutningsvis föreslog Byarådet fortsatta kontakter i frågor som berör den verksamhet 
Finspångs Tekniska Verk ansvarar för i Rejmyre vilket de ställde sig positiva till. 
 


