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I en ovanlig tid 
fortsätter vårt arbete. 
Denna sommar är inte som andra somrar, vi har alla blivit 
medvetna om vår sårbarhet och om hur beroende vi är av 
varandra. Vi har blivit tvungna att genomföra stora förändringar 
i pandemins tid, och har precis som resten av världen behövt 
lära oss nya sätt att arbeta på och ändå fortsätta leverera vårt 
viktigaste produkt, kunskap om vatten i alla dess olika former 
och tillämpningar. Vi fortsätter att anordna vattendagar och 
informationskvällar, med stor hänsyn för rådande restriktioner. 
Läs mer om det och lite till i sommarens nyhetsbrev.

För fastighetsägare, samfälligheter, 
leverantörer & entreprenörer

Vattenbristen och vattenkvaliteten i våra brun-
nar är en fråga som alltid varit enormt viktig, och 
nu mer än någonsin. I och med att folk bosätter 
sig i sina sommarstugor under längre perioder 
och  grundvatten-magasinen ännu inte återhäm-
tat sig, blir påfrestningen på resursen bara större. 
Övergödningen av vår kära Östersjö gör läget än 
mer kritiskt.

Våra entreprenörer och leverantörer av vatten 
och avloppslösningar för det enskilda hushållet 
och för gemensamma anläggningar har spet-
sat sin specialisering och hittat nya vägar för att 
möta de moderna lagstiftningarna och dagens 
krav. Vi jobbar tillsammans och utvecklas stän-
digt för att miljön ska skyddas på bästa möjliga 
sätt.

Våra medlemmar i gemva (gemensamt vatten 
och avlopp) har fått skjuta på årsmöten och 
besluten tar längre tid, vilket gör vårt expertstöd 
viktigare för att äldre infrastruktur ska underhållas 
och nya idéer kan ta form under ordnade 
förhållanden.

+ nyhetsbrev vatteninfo



M
au

ris
 li

gu
la

 s
ol

lic
itu

di
n.

 M
ae

ce
na

s 
ne

tu
s,

 v
iv

am
us

 m
ol

lis
 d

ui
.

Temadagar i sommar

I sommar anordnar vi olika temadagar för vatten 
och avlopp. Här kan ni få svar på frågor om 
vatten eller avlopp från våra experter, ta del 
av användbar information och titta i vår 
utställning. Om ni vill ta prover på ert vatten, ta 
med er rätt provkit hem när dagen är slut. Vi 
erbjuder 10% rabatt per analys vid deltagande 
på vattendag.

Program

för samfälligheter 16-17, 
för privatpersoner 17-18. 

Det är fri entré men på grund av att vi måste hålla 
oss inom ett begränsat antal besökare behöver ni 
först anmäla er på www.vatteninfo.com. Vi följer 
rådande restriktioner noga. + nyhetsbrev vatteninfo

Våra tjänster 

Vattenexpo: Vår permanenta utställningen med 
vatten - och avloppsteknik för den enskilda fas-
tighetsägaren och för gemensamma lösningar. Lär 
känna produkterna i lugn och ro och få stöd och 
råd från våra  värdar. Utställningen står öppen varje 
vardag mellan 10-16, på torsdagar håller vi öppet till 
kl 19. 

Vatten och avloppsrådgivning: Vi erbjuder kom-
muner att ta hand om det som inte är myndighet-
sutövning eller marknadens ansvar. Vi hjälper 
privatpersoner att ta ansvar för sin hälsa och vår 
miljö och få faktabaserade underlag när den stora 

inför husbygge, renovering eller efter anmodan från 
kommunen. 

Vatteninfos Laboratorietjänster: Ett lokalt labo-
ratorium för vattenprover i enskilda brunnar samt 
drift-prover för vattenverken. Vårt avtal med ett 
ackrediterat laboratorium gör att vi kan erbjuda 
samtliga vatten och avloppsprover till privatperson-
er, samfälligheter och företag. 

GEMVA: Vår serviceorganisation för gemensam-
ma lösningar för vatten och avlopp. Expertstöd och 
konsultstöd vid vatten och avloppsfrågor till alla 
typer av kunder med gemensamma anläggningar. 
Vi har ett nätverk av experter och leverantörer i allt 
från teknik till administrativ förvaltning. Vi erbjuder 
även ett serviceavtal där vi efter era behov tar över 
drift och underhåll för er VA-anläggning.  
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Vår personal med
kontaktuppgifter. 

Michael
Kroon

Angelika  
Strömberg

Malgorzeta 
Surminska

Tekniskt kunnig värd.  
Ansvarig för expo, besökare, 
entreprenörer och adminis-
tration.

08 - 428 431 57  
michael.kroon@vatteninfo.com 

Kundansvarig på GEMVA.

08 - 428 431 53  
angelika@vatteninfo.com 

Laboratorietekniker på 
Vatteninfo. Förmedlar 
även prover till det 
ackrediterade laboratoriet.

Amelia
Morey Strömberg

Lars 
Frödin

Peter 
Sundqvist

VD och rådgivare på 
Vatteninfo. Huvudkonsult 
för GEMVA.  

08 - 428 431 51  
amelia@vatteninfo.com 

Dricksvatten expert, 
drifttekniker och konsult 
för GEMVA. 

08 - 428 431 52  
lars.frodin@vatteninfo.com 

Avloppsrådgivare på  
uppdrag av kommuner och 

Nås genom bokning av  
rådgivning på vår hemsida

+ nyhetsbrev vatteninfo


