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Tillegg til instruks for Vannkomiteen 

Prosedyre ved åpning av vannet: 

Verktøy til arbeidet er i metallskap i redskapsbrakka. 

1. Kum ved Ringveien: 
Kran stilles rett i forhold til ledning. Sjekke at tappekran er stengt. 

2. Kum i krysset Hovedgata B-gata: 
Tømmes for vann. Hendel på første kran stilles på langs av ledningen. Kran etter 

vannmåler åpnes med skiftnøkkel. Sjekke at kikkran er stengt. 

3. Åpning av toalettene: 
Sjekke klakkummer at de er fri for isdannelse. Åpne toalettene med låssylinder som 

bare A1 nøkkel går. Sjekke at rør og koplinger er tette. 

4. Sjekke om det er lekkasjer: 
Ta en runde i hele kolonihage, særlig der det ble åpnet kraner og plugger på høsten 

for å lytte etter lekkasjer. 

 

Prosedyre ved stenging av vannet: 

Verktøy til arbeidet er i metallskap i redskapsbrakka. 

Dag 1: 

1. Stengning av toaletthusene: 
Låsing av alle dører på toaletthusene med låssylinder som bare A1 går. Hente stige i 

       kum ved Hovedhuset. 

2. Kum i krysset Hovedgata B-gata: 
Målernr. 24391. Tømmes for vann. Strøm fra Lekeplassen. Kran etter vannmåler 

stenges med skiftnøkkel. Hendel på første kran settes på tvers. Sjekkes med kikkran 

om det er stengt. 

3. Kum ved Ringveien: 
Målernr. 25748. Kran settes på tvers med skiftenøkkel. Tappekran åpnes. Husk at 

vintervann skal stå på! 

 Sette på varmekabel toaletthus v/flaggstanga. 

4. Åpning for tapping og lufting: 
Åpne kran i - parsell 203, parsell 187. Åpne to kraner på toaletthuset mot Mercedes. 

Åpne plugg og kran under stein i parsell 151. Åpne plugg i parsell 91 og parsell 27. 
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Åpne plugg for utluftning bak toaletthus på lekeplassen og åpne plugg i skråning over 

ballplassen. Åpne kran i parsell 15, parsell 2 og parsell 1B. 

5. Kum i Kolonihagestien: 
Kum midt i veien. Åpne plugg for tapping av vann. Kum i kanten av veien er det 

vannmåler. Dette vanninntaket er ikke i bruk til vanlig, bare ved ekstra tørr sommer 

kan denne åpnes. Kran for åpning er i kum i skråning mot borettslaget. 

6. Fortsette å åpne for tapping og utluftning: 

 Åpne kran i parsell 33 og plugg mellom parsellene 33 og 4. 

 Åpne vannkran i parsell 59. 

 Åpne plugg og kran på toaletthus ved parkeringsplassen. Åpne plugg i parsell 

123 ned mot parkeringsplass. 

 Åpne plugg i parsell 153 på hjørnet av hytta, og kran mot pliktbrakka. 

 

Dag 2: 

 Sette alle plugger på igjen og stenge alle kraner. Se hvem det er ved å følge 

sjekkliste for dag 1.  

 Tvangskjøre pumper i kloakkummene på toaletthusene: Mot Mercedes, på 

parkeringsplassen og på Lekeplassen. På lekeplassen må den kjøres ved at 

flottøren løftes. 

 Ha frostveske i alle vannlåser og vannklosettsisterner.  

 


