Vi kommer och spolar vattenledningen!
Som ett led i underhållsarbetet kommer Pollex AB, på uppdrag av Holmens
Samfäldighetsförening att utföra renspolning av vattenledningsnätet. Syftet med
denna spolning är att förebygga problem med långsam tillväxt av organism och
missfärgat vatten.
Din fastighet berörs av detta under:

Tisdag 14 dec. kl.09.00-kl.19.00
Tänk på att inte öppna några kranar eller
spola i toaletten under denna tid!
Vid spolningen, tänk på följande:
✓ Ventilen vid vattenmätaren bör stängas.
✓ Håll alla vattenkranar stängda under hela tiden som
arbetet pågår.
✓ Tappa upp vatten i förväg så att ni klarar ert behov.
✓ Använd inte tvätt- eller diskmaskinen eftersom de kan ta skada.
✓ Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten
i toalettstolen, t.ex. från en hink.

Missfärgat vatten och luft i ledningarna
Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att ni kan få
kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran eller spolar
på toaletten under den tid som spolningen pågår.

Efter att spolningen är utförd är det viktigt att…
När spolningen av huvudledningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i era
ledningar. Därför bör kallvattenkranen (ventilen) närmast vattenmätaren inom fastigheten
öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter i samtliga kranar tills vattnet
har klarnat. Spola inte i toaletten och använd inte tvätt- eller diskmaskinen förrän samtliga
kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.
Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas
och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få
ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

För mer information
Mer information om spolningen kontakta:
Pollex AB
Tobias Järvenpää: 0705-98 30 16
Göran Bengtson: 0705-98 30 59

