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Inger Holmberg, Bräcke, som arbetar vid äldrekooperativet Bostugan i Hunge konstaterar att
det på sistone härja en hel del magsjuka bland kooperativets inneboende och att man aktat sig
för att servera dricksvatten direkt ur kran. Foto: Ingvar Ericsson Foto: Ingvar Ericsson
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Hunge LT Hunge by, Bodsjöbygdens centralort, har drabbats av magsjuka.
Befarad anledning: Det kommunala dricksvattnet.

Bräcke kommun har ett kontrollprogram där man testar Hunges vatten fyra
gånger per år.

Vid senaste kontrollen uppmättes förhöjda värden av koliforma bakterier.

– Vi har ingen förklaring till det höga värdet, säger Bräcke kommuns va-chef
Mikael Larsson.

– Det kan faktiskt vara så enkelt som ett resultat av en felaktig provtagning och
vi har gjort en ny provtagning.

Hunge by och de runt 75 abonnenterna får sitt vatten från ett borrhål som mäter
drygt 100 meter och ledningssystemet är slutet.

– Det ska inte vara tekniskt möjligt att vattnet förorenas i pumpsystemet, säger
Larsson.

Tekniska kontoret tog efter det första provet, då det förhöjda bakterievärdet
konstaterades, kontakt med miljökontoret.

Kommunalt vatten har nolltolerans när det gäller den här sortens bakterier och
det bestämdes om en klorering och en ny utökad provtagning av vattnet i
förebyggande syfte och för att säkerställa vattenkvaliteten.
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Laboratoriet hade på måndagen inte hört av sig med några synpunkter, något
som de skulle ha gjort förra veckan om de hade hittat något fel.

Eftersom trycket på kommunen är stort från Hungeborna i det här ärendet togs
på måndagen ytterligare prov för säkerhets skull.

Så snart som ett provsvar kommer skall detta anslås i affären i Sidsjö och/eller
på någon samlingsplats i Hunge.

Vattnet i Hunge har med ojämna mellanrum varit brunfärgat, enligt uppgift
beroende på mangan.

Vattenverket har undersökts varvid man mycket riktigt hittat en fågelfjäder.

– Jag har mycket svårt att tänka mig att det kan bero på att någon fågel varit
inne i byggnaden, säger Mikael Larsson.

– Något fågelbo har vi inte hittat i huset.

– Vi begriper inte varifrån historien kommit.

– En fjäder har tydligen vuxit till en fågel som byggt bo och genom att bajsa har
förorsakat väldigt stor bakterietillförsel i systemet.

– Historien är helt obegriplig för oss i kommunhuset i Bräcke, säger Mikael
Larsson.

Någon officiell orsak till den härjande magsjukan i byn finns inte.
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