Vi spolar rent ert vattenledningsnät!
Som ett led i underhållet av ledningsnätet kommer vi på Svapipe AB på uppdrag av Sölvesborg Energi
& Vatten AB att spola rent de rör som leder dricksvatten till er fastighet i Sölvesborgs Tätort.

Er fastighet berörs av detta arbete Måndagen den 11 september mellan
klockan 10.00-19.00.

Håll alla vattenkranar stängda och spola EJ under denna tid.

OBS! Har ni fått fler meddelanden gäller även dessa!
Kom ihåg:





Använd inte disk- eller tvättmaskin. (Maskinerna kan skadas och tvätt kan missfärgas).
Spola ej på toaletterna! Använd förslagsvis en hink med upptappat vatten för att spola.
Tappa upp den förbrukning du vanligtvis använder för hushållsbruk i hinkar/dunkar eller
badkar.
Kranen vid vattenmätaren på inkommande vatten bör hållas stängd för er som bor i villa.

Vi rengör vattenledningarna med en blandning av tryckluft och vatten. Om en kran skulle öppnas
under arbetet kan ni få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten.
Tänk på att ni kan få problem med missfärgningar i vattnet även när ert område inte är drabbat.

Gör såhär när du sätter på vattnet igen:
1. Öppna kranen som är närmast efter vattenmätaren (använd endast kallvatten i början), på
detta sätt får du ut ev missfärgningar och luftbubblor som kan finnas kvar i ledningen.
2. Spola därefter i samtliga kranar i din fastighet tills klart och rent vatten kommer, detta för att
skydda filter och ventiler på dina maskiner.
3. Efter detta kan du använda toalett, tvätt- och diskmaskin som vanligt.
Vi hoppas inte att renspolningen av ert vattenledningsnät vållat för stora besvär. Arbetet är
nödvändigt för att vi skall kunna leverera ett dricksvatten av högsta kvalitet.

Har du frågor?
Se kommunens hemsida eller kontakta oss:

Sölvesborgs Energi & Vatten AB
Jonas Nordh

Tel nr: 0456-81 68 91

Svapipe AB
Håkan Jakobsson
Daniel Nikolov

Mobil nr: 0733-69 36 02
Mobil nr: 0733-69 36 06

