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Tornet rymmer
160 000 badkar
Vattnet räcker i bara två dygn.
Vattentornet på
Tunberget ger både
vatten och utsikt till
Sollentunabor.
Det ligger sextio
meter över havet
och levererar cirka
70 000 badkar vatten varje dygn.
Vattentornet på Tunberget
ger tillsammans med ett
torn i Helenelund vatten åt
många hem i Sollentuna.
– Klockan sju
på morgonen
använder
vi
som mest vatten. Vi duschar,
dricker
och
spolar toaletter, Per-Inge
säger Per- Inge Johansson.
Johansson, säkerhetsansvarig vid Norrvatten.
Vattentornet är en av Sollentunas högsta platser.
Högst är Törnberget med

Så ser det ut inuti vattentornet Tunberget.
en bergstopp på 71 meter
över havet. Men tar man
sig upp på vattentornets tak
överträffar det Törnbergets
höjder med några meter.
På taket berättar  Per-Inge
Johansson att tornet är ungefär sextio meter brett och
två hundra meter runt om.
– Man kan löpa här om
man vill, säger han med ett
skratt.
Per-Inge Johansson til�lägger att han aldrig gör det
utan föredrar att njuta av
utsikten, och pekar ut olika
platser.
– Där borta har du vattentornet i Täby och långt där
borta har du vattentornet i
Helenelund.

Tunbergets vattentorn i
Sollentuna byggdes för fyrtio år sedan med två funktioner.
Förutom att det distribuerar vatten till Sollentunaborna är det också designat
för att ha exempelvis guidade visningar.
– Någon tänkte att man
skulle se bassängerna, säger
Per-Inge Johansson.
Tunbergets
bassänger innehåller som mest
160 000 badkar vatten –
som förbrukas av Sollentunaborna på två dygn, berättar Per- Inge Johansson.
Vattnet i anläggningen
kommer från Mälaren och
renas i Görvälnverket i Järfälla. På tjugofyra timmar
pumpar Norrvatten åttahundratusen badkar vatten
genom flera mil långa rör
till bostäder i Sollentuna
och andra kommuner.

ÖPPET
HUS

Norrvikens skola håller Öppet Hus
för alla intresserade lördagen den 12 januari
klockan 9-12.
Vi håller två informationsmöten
under dagen:
Kl 09.00 för de som är intresserade
av att börja i Förskoleklass och
kl 12.00 för alla andra.
Däremellan blir det möjligt att se
hur vi arbetar och att titta runt
i lokalerna.
Välkommen!

l Salomon Rogberg
salomon.rogberg@mitti.se
tel 550 550 00

Se alla medlemsbilder på #friskissthlm och www.fssthlm.se

hitta träningsformen: fr 256 kr*/mån
*Allträningskort, bindningstid 12 månader. Medlemsavgift 100 kr/kalenderår tillkommer.
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