
 

Viktigt meddelande angående Dina Avlopp  

OBLIGATORISK UNDERHÅLLSSPOLNING! 

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. 

 

VI KOMMER TILL ER FÖRENING 2022-02-24 OCH BÖRJAR MED 

UNDERHÅLLET FRÅN CIRKA KL. 08:00. 

Vi har dessvärre ingen möjlighet att lämna en mer exakt tid än så gällande när vi kommer till just 

er lägenhet, men här är spolordningen för radhusen: 

23/2 = Bärnstensgatan 46D - 50C = 18 radhus, vi börjar alltså i 46D ca 08.00 

24/2 = Bärnstensgatan 52A - 60C = 15 radhus. Vi börjar alltså i 52A ca 08.00 

 

Vidta nedanstående skyddsåtgärder inför spolningen: 

• Plocka undan allting under vasken i köket 

• Om det finns en badkarsfront, tag av den 

• Rulla ihop eller flytta eventuella mattor som ligger nära vaskarna 

• Lägg en tyngd (t.ex. en bok) på toalettstolen samt en tidning över varje vask 

 

Angående tillträde till lägenheterna! 

OBS LÄS! Det är otroligt viktigt* att vi får tillträde till alla lägenheter i föreningen! Om ni inte kan 

vara hemma just denna dag och öppna för oss, finns möjligheten för er alla att lämna nyckeln 

direkt till spolaren på morgonen eller till er granne. Har ni en låscylinder där föreningens 

huvudnyckel kan komma in i lägenheten så skriv på medföljande lapp och sätt upp den på 

dörren. Man kan också ringa oss och meddela att detta är ok men då måste man lägga lappen 

vid dörren så att vi kan spara den. Lås givetvis INTE extra låset denna dag, då kommer vi inte in. 

Om din dörr inte har denna cylinder så måste ni vara hemma eller lämna nyckel till oss eller till 

granne. 

*Kan vi inte spola er lägenhet och det uppstår stop fram till nästa underhållsspolning så får man 

bekosta akutstoppet själv på ca 3000kr. 

Telefonnummer till Avloppsjouren AB: 0760-800 800 

Personalen på plats är vaccinerade. 

Jashar Berisha 

Jashar Berisha 
2022-03-14



 
Med vänliga hälsningar från teamet på Avloppsjouren AB 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
För medgivande av tillträde med huvudnyckel 

 

Namn………………………………………………………………………………………….. 

Adress…………………………………………………………………………………………. 

Datum…………………………………………………………………………………………. 

Underskrift…………………………………………………………………………………………….. 


