
Underhållningsspolning av samtliga lägenheter! 
 
 
Nu är det tid för underhållsspolning av fastighetens 
avloppsledningar i kök och badrum. Underhållsspolning görs i 
förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar såsom 
akuta stopp och/eller översvämningar. I hemsidan under viktigt 
information finns två pdf filer som du kan lässa mera om detta.   
 
Innom kort kommer ni få ett meddelande (se pdf filen spolning) i er 
brevlåda med anledning av den avloppsspolningen som föreningen 
kommer göra i er lägenhet. Det som är viktigt att tänka på, är att ni 
läser och följer de skyddsåtgärder inför spoliningen.  
 
Det är mycket viktigt att spolarna får tillträde till er lägenhet. Om ni 
på grund av något viktigt inte kan vara hemma, sätt en lapp på 
utsidan av dörren med tisstånd att spolarna får gå in i lägenheten 
med huvudnyckel. Ni kan även skriva något meddelande om hos 
vilken granne kan spolarna få nyckeln.  
 
Här kommer datum och tider för underhållningsspolning: 

 
14/3 = Bärnstensvägen 2 = 28 lgh 
15/3 = Bärnstensvägen 6 = 28 lgh 
16/3 = Bärnstensvägen 4 = 14 lgh + liggaren ut till 
kommunen samt lokalen mellan nummer 2 & 12. 
17/3 = Bärnstensvägen 8 = 24 lgh 
18/3 = Bärnstensvägen 10 = 24 lgh 
  
21/3 = Bärnstensvägen 12 = 28 lgh 
22/3 = Bärnstensvägen 14 = 28 lgh 
23/3 = Bärnstensvägen 16 = 24 lgh + lokal 



24/3 = Bärnstensvägen 20 = 24 lgh  
25/3 = Bärnstensvägen 18 = 12 lgh + liggaren ut till 
kommunen 
  
28/3 = Bärnstensvägen 22 = 28 lgh 
29/3 = Bärnstensvägen 26 = 24 lgh 
30/3 = Bärnstensvägen 24 = 14 lgh + liggaren ut till 
kommunen samt lokalen mellan 12 & 22. 
31/3 = Bärnstensvägen 28 = 24 lgh 
1/4 = Bärnstensvägen 32 = 24 lgh + Bärnstensvägen 30 
= 14 lgh samt liggaren ut till kommunen 
 
 
Hälsningar  
brf Runans styrelse  
 


