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Efter att ha dragit ned Stockhom Vattens informationsarbete till ett minimum driver bolaget nu en kampanj där den goda kvaliteten på Stockholmsvattnet framhävs.

Vattenprivatisering i Stockholm
Även Sverige har sina fall av vatten
som har privatiserats och tagits tillbaka i gemensam drift igen – eller som
har räddats i sista stund. Men i den
borgerligt styrda huvudstaden ser
utvecklingen helt annorlunda ut.

ägda av något stort franskt bolag. Stockholms vatten ska ägas av stockholmarna!
säger han och plockar upp sin mobil som
börjat ringa. Det kan vara ett larm om en
vattenläcka som måste lagas.
tog över makten i
Stockholm 2006 var det med inställningen att Stockholm Vatten skulle rationaliseras kraftigt och koncentrera sig på sin
kärnverksamhet. Första steget var att
stycka upp bolaget i flera mindre. Sedan
började utförsäljningen. Byggprojekteringen och laboratorieverksamheten såldes ut och är nu tjänster som köps in på
entreprenad. Informationsverksamheten
till skolor bantades kraftigt. Bolagets
internationella division, som förut haft
projekt där man bistått andra länder och
tagit aktiv del i Stockholm Water Week,
lades ned.
Rebwar Hassan, vice ordförande i
Stockholm Vattens styrelse och miljöpar-

NÄR DE BORGERLIGA

Under gatstenen vi trampar varje dag ringlar
en livsviktig infrastruktur. Bara i Stockholm
forsar vattnet genom 200 mil dricksvattenledningar och över 300 mil avloppsledning.
Några meter ovanför ledningarna slänger Per Lefvert igen dörren till sin arbetsbil.
Han är ledningstekniker och har arbetat på
Stockholm Vatten i 22 år. Yrkesstoltheten
är svår att ta miste på.
– Vi vet allt om ledningarna i den här
stan, när de är lagda och i vilket material,
konstaterar han nöjt.
När rykten om privatisering ﬂorerade
bland de anställda för två år sedan var
många oroliga.
– Vi var livrädda, vi ville ju inte vara

tist, säger uppgivet att de
senaste åren har sargat
bolaget svårt.
– Stockholm Vatten var
ett av världens bäst ansedda
vattenbolag. Nu ﬁnns vi
inte längre på den internationella arenan. Nu är vi Rebwar
bara en vattenförvaltning Hassan
som producerar och levererar dricksvatten och tar hand om avloppsvatten, inget annat. Att satsa på utveckling
eller miljöarbete ﬁnns ingen plats för.
ERIK WINNFORS är chefredaktör för tidskriften Cirkulation, som vänder sig till vattenoch avloppsbranschen. Han skrev 2007 om
de jättebesparingar som det borgerliga styret i Stockholm planerade – närmare 38
miljoner – och har sedan följt Stockholm
Vattens utveckling.
Han gör analysen att behandlingen av
Stockholm Vatten till stor del är ideologiskt

styrd. Kan man sälja ut så
gör man det.
– I Stockholm styr de
hårdast ideologiskt inriktade borgerliga politikerna
i Sverige. De genomför en
politik som inte heller
borgerliga politiker i and- Erik
ra delar av Sverige kan Winnfors
känna igen sig i.
FÖRÄNDRINGARNA MÖTTES med stort motstånd från den politiska oppositionen. Inte
minst beslutet om att minska investeringarna i drift och underhåll av ledningsnätet
med 20 procent. Numera ska underhållet
vara avhjälpande i stället för förebyggande.
I klartext betyder det att beﬁntliga läckor
ska lagas, medan de rör som ”bara” är på
väg att gå sönder ska lämnas. Man gick
också över till att bara planera tre år framåt i stället för som förut tio år.
”Genom att skjuta nödvändigt underhåll

