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Hatobor avsaltar
havsvatten
HArO
- Nu kan man duscha utan att
ha dAligt samvete!

Allfftir flitigt anvinda brunnar
sliter pi miljon och dricksvatt-
net.

Nigra Hitiibor har hittat en
gemensam liisning pi proble
met: en egen avsaltningsan-
liggning.

Sommartider och fler som delar
pi brunnarna gor varje ir situa-
tionen mer akut. Saltvattenin-
tring i brunnar ?ir ganska vanligt
fcirekommande i Norrttilje kom-
mun. ett bostadsomride vid
Hitdviken hade man for ett par
6r sedan stiindiga. problem med
dAligt vatten mot slutet av sh-
songen.

- Det smakade inte bra, helt
enkelt. Kanske inte salt men niir
jag miitte si var kloridhalten <iver
acceptabel nivi, beriittar Michael
Strandell som 6r analytisk kemist
och har ett hus i omridet.

.Han fick di h<ira talas om att
hans kusin kopt en mindre av-
saltningsanl?iggning som kunde
rena havsvatten och gdra det
drickbart.

Michael smakade vattnet och
bestiimde sig genast for att f6rhd-
ra sig om mojligheten att sjiilv
skaffa en. anliiggning. Grannar-
nas attityd var mycket positiv. Nu
fir de tretton hushillen om som-
maren sitt vatten frin havet. Pa
vintern anviinds brunnsvattnet.
Pi det viset hinner grundvattnet
inte forstoras av saltintring.

- Folk flyttade hit pi 7o-talet
och tog med sig sina stadsvanor.
De vattnade tomJen med brunns-
vattnet. Och nir det viil ?ir for-
stclrt si tar det ju minga ir innan
det repar sig.

Han menar att den stora nack-
delen med avsaltningsmaskinen,
som iir eldriven, dr att den mbste
tas om hand ordentligt. Han har
hort om flera fall d?ir man kopt
in en anliiggning som sedan f<ir-
fallit.

An si liinge iir de sivitt han

vet ensamma oq ldsningen i sitt
omride, fast det finns st6rre an-
liiggningar pi andra hill i. kom.
munen.

- Det 5r si fi som bor hdr 6ret
om. En sidan hiir maskin miste

'skotas oD, forklarar Michael
Strandell.

Hans Finndin, inspektor pi
milj6- och hiilsoskydrlsfdrvalt-
ningen tycker att de boendes lds-
ning pi vattenproblemet 5r tvek-
sam.

- Det 6r en niidlcisuing. Och
dyrt iir det ocksi, Men kan man
inte fi grundvatten si miste man
ju hitta pi nigot.

For minga hushill pi samma
plats sliter pi grundvattnet. Lds-
ningen bJir att neka ny tomtupp-
styckning dir problemen finns.

- Vi brukar s2iga nej om folk
vill stycka upp tomter om det
finns vattenproblem* siiger Hans
Finndin.

En avsaltningsanliiggning dr
inget f6r ett ensamt hushill - Mi-
chaels anliiggning kostar cirka
2oo ooo kronor och ungef2ir sex
kronor per kubikmeter vatten i
elkostnader. Alla hushillen kon-
sumerar tillsammans ungefii tre
kubikmeter Per otili"nn" 

stenius
or76-795 70

johanna.stenius@norrteljetidning.se

ffialtvattenintring

En rapport fr6n l6nsstyrelsen visa
de nyligen att var fi6rde undersokt
brunn 6r p6verkad av saltvatten..
Undersokningen pivisade risken
att en fortsatt utveckling i sk6rgdr-
den kan hdmmas p6 grund av prG
blemen med vattenforsorjningen.
L6nsstyrelsen avr6dde ocksi fr6n
avsaltning av havsvatten, efter-
som tekniken enligt dem inte dr
fullt utvecklad.
I stillet bor man undvika att borra
for djupt och att kommunen infor
tillst6ndsplikt for nya brunnar,
n6got som kan komma att bli
aKuellt i Norrt6lje.


