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Motion till Österåkers kommunfullmäktige
Besvärande avloppsstank i Margretelund

Under 40 års tid har boende i Ö steråkers kommun kunnat konstatera stora brister i
kommunens avloppsnät.
Avloppsnätet är anlagt med mån ga pumpstationer som ska pumpa avloppsvatten till
Margretelunds reningsverk. Ledningsnätet är draget utmed vackra promenadstråk och med
flertal gamla pumpstationer som stinker samt med bru nnar med gjutjärnslock som släpper
mycket dålig lukt från tid til l annan men i ökande grad allteftersom befo lkningen ökar i
centralorten Åkersberga och dess närområde.
Ett antal bräddn ingar med orenat spillvatten vid kraft iga regn visade på n ätets otillräcklighet
och medförde en besvärande stank och otjänliga badplatser. Österåkersvatten AB investerade
då i ny a pumpar vid Päronkröken och vid Rö dbosundsvägen i M argretelund. Dessa åtgärder
medförde att bräddningarna upphörde och stanken från pumpstationerna upphörde.
Sommaren 2018 har det dock noterats kraftig stank båd e från pumpstationerna vid Söravägen/
Margretelundsvägen, Fiskartorpet samt pumpstationen vid Hö dervägen i Ö sterskär (som varit
behäftad med lu ktproblem sedan byggna tionen runt 196 0, vilket upplevdes av mig som
boende i Ö sterskär under mer än 50 år).
En intensiv avloppslukt har up pstått i Ma rgretelundsområdet. Det tycks vara pumpstationer
och nedstigningsbrunnar som släpper ifrån sig odören.
Roslagsvatten håller på m ed ett renoveringsprogram i främst pumpstationer men det går för
sakta.
Dessa olägenheter går inte att inrymmas i v isionen om skärgårdskommunen i värld sklass.
Roslagspartiet yrkar:
Att kommunen som ägare av Österåkersvatten AB tillsammans med Ro slagsvatten AB som
driftansvarig upprättar en investeringsbudget med en åtgärdsplan för att komma till rätta med
problematiken samt att anpassa ledningsnätet för den ökande befolkningen som dels skett och
dels som kommer att ske framöver.
Att kommunen tar ett ökat ägaransvar för ledningsnätet och inte enbart delegerar ansvaret till
Roslagsvatten AB som driftansvarig.
Att kommunen utöka r den självkontroll som ut förs av Roslagsvatten AB med kontroller av
kommunens Miljö & Hälsoskyddsenhet i syft e att främja en sundare boendemiljö för
komm
sinvanare
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