Snabb avloppsinstallation på liten yta!

Martin Söderström driver sin morfars företag Harry Söderströms entreprenadmaskiner AB
sedan cirka 17 år tillbaka. Firman, som har sitt säte i Knivsta, grundades på 60-talet och blev
aktiebolag 1972. Idag har bolaget åtta medarbetare. Alldeles nyligen grävde och installerade
Martin nya avlopp hos ett par kunder – då med helt nya produkten Easy kompaktbädd från
Baga Water Technology.
Vad är ditt första intryck?

Vad är bäst med den nya bädden?

– Så smidigt! Hela installationen är väldigt smidig.

– Att anläggningsytan är så mycket mindre är den
absolut största fördelen! Min ena kund hade en vacker äppellund att ta hänsyn till, och installationen fick
lätt plats med liten åverkan i trädgården. Eftersom
arbetet går snabbare att utföra blir det ett lägre pris
för kunden. Numera räcker en typ av singelmaterial
för både tanken och bädden. Här vinner alltså kunden ett transportlass mindre. Tiden för installationen
beror självklart på tomtens utformning, men när jag
lägger anläggningen ytligt tar arbetet endast cirka
fyra timmar totalt.

Varför valde du den nya tekniken och inte den konventionella metoden?
– Många av mina kunder tycker att anläggningen på
16 m2, som hittills har varit tillgänglig på marknaden,
tar för stor plats. När jag fick information från Baga
om den nya versionen – som bara är på 3 m2 – sålde
jag faktiskt två stycken på stående fot.
Är det någon skillnad jämfört med en vanlig
installation?
– Skillnaden rent tekniskt är att den lilla anläggningen pumpar fler gånger än den stora. Kanske
drar pumpen aningen mer el och utsätts för större
påfrestning med fler start och stopp, men det är
fortfarande samma generösa process- och mekanisk
garanti på verken. Det är en oslagbart stor vinst med
den mindre markbearbetningen. Kunden kan ibland
vara orolig för att det ska bli en kulle på tomten, men
nu blir nya anläggningen väldigt lätt att placera i ett
hörn av tomten eller kan exempelvis gömmas bakom
en sten. Alternativet med en helt annan reningsverkslösning är bökigare och den mest fördelaktiga
metoden är att ha en markbädd efter installationen,
det blir helt klart bäst.

Vilken miljöskyddsnivå var det du installerade för nu?
Normal eller hög?
– Den ena kunden hade krav på hög miljöskyddsnivå
gällande fosfor och deras markförhållande gjorde att
en infiltration inte var möjlig. Det i kombination med
den lilla ytan som krävdes för anläggningen gjorde
kompaktbädden till det perfekta valet för dem. Den
andra kunden hade bara krav på normal nivå men
valde ändå kompaktbädden från Baga på grund av
det lilla formatet. Den bättre prestandan fick de på
köpet!

