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Skyfallet med regnrekordet 82 mm den 29 juli drabbade en mängd fastigheter i Uppsala inkl. 88 

Pedalen. Tidpunkten var den sämsta tänkbara med tanke på att många boende och 

styrelsemedlemmar var bortresta på semester, våra fastighetsskötare och vår förvaltare var på 

semester samt att resurserna för att bekämpa vattenmassorna - Relita m. fl. – var alldeles för små. 

Hissarna på Kapellgatan 3 och 5 samt Vattholmavägen 4B och 4C fick stängas av på grund av vatten i 

hisschakten. Styrelsen ”slogs” om snabb hjälp från Relita och Uppsala Hiss för att åtgärda hissarna. 

Övrig hantering uppdrogs åt Boservice. 

Saneringsföretaget SpolSnabben åtog sig uppdraget att snabbsanera effekterna av avloppsvatten 

som vällde in från källarens tvättstugor på Vattholmavägen 4A och Kapellgatan 5. Onsdag middag var 

tättstugor, gångar och diverse teknikrum sanerade. Resterande vatten i garaget, som inte har 

avloppsbrunnar, beräknas dunsta bort. Därmed kan boende nå sina förråd och ta hand om det som 

drabbats av avloppsvattnet. Containrar för bortforsling ställdes ut onsdag morgon. 

Styrelsen har Identifierat vatten i följande 50 förråd: 1, 2, 3, 5, 10, 13(lite), 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 

31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 64(lite) 69, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93(lite), 94.  

Du ska själv kontakta bolaget för din hemförsäkring och göra upp med dem om vad som gäller för 

ersättning. Styrelsen har kontaktat föreningens försäkringsbolag, Länsförsäkringar, som uppger att de 

kommer och besiktigar fastighetens skador inom ett par veckor. 

HUR HANTERA FORTSÄTTNINGEN? 

Saneringsföretaget har rekommenderat att alla boende ges tillfälle att göra sig av med vattenskadat 

innehav i förråden under ca två veckor (många är bortresta). Därefter ska de förråd som haft 

inträngande vatten saneras. Styrelsen inser att förrådssaneringen är komplicerad då resterande 

oskadade prylar ska hanteras och företaget måste få tillgång till de boendes nycklar till varje enskilt 

förråd. Hur det ska genomföras får vi återkomma till. Förråd som inte haft inträngande vatten ska 

enligt saneringsföretaget inte beröras av eftersaneringen. De närmsta dagarna kommer luftavfuktare 

att installeras i källaren. Det är enbart förråd som ligger längs Vattholmavägen och längs Kapellgatan 

som kan vara drabbade. 

De sanerade gångarna i källaren kommer säkerligen att drabbas av förorenat vatten som kommer 

från förråden när var och en tar undan sina skadade inventarier. För att förbindelsegångarna ska 

hållas något så när rena har vi försett tvättstugorna Vattholmavägen 4A och Kapellgatan 5 med extra 

moppar och hinkar som var och en kan använda för att mildra återsmutsningen. Smutsen i förrådet 

ska saneringsföretaget ta hand om. 
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The heavy rainfall last Sunday caused a lot of damage in many parts of Uppsala. The main damage to 

our building was a big leakage of sewage water into the basement where we have our garage, some 

of our laundry rooms and our store-rooms. 

To restore the basement facilities we have to secure that the sanitation company can access all 

store-rooms affected by the water intrusion. Therefore it is absolutely necessary that all owners of 

damaged goods make their store rooms empty as soon as possible. Damaged goods can be dumped 

into the two big containers available on Kapellgatan and Vattholmavägen.  

Concerning insurance for damaged goods, every owner has to contact his/her insurance company 

and regulate the possible costs. 

For more information please contact one of your neighbours or the “management committee” for 

our house, email brf88pedalen@gmail.com 

 


