
 
  

För att vi ska kunna göra byte 
av vattenmätare så enkelt och säkert som möjligt, är det viktigt att 
du kontrollerar: 

 att din vattenmätare är monterad i en konsol  
 att ventilerna runt till vattenmätaren inte är av typen LK580, 

LK581 eller LK582 (se bild nedan)  
 att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt 
 att vattenmätaren är lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade 

mätare ska göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte 
 

 

Om din mätarplats inte är godkänd enligt ovanstående punkter så 
kontaktar du en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda det. 
Kostnaden står du som fastighetsägare för. Om du inte kan få hjälp 
att åtgärda anläggningen innan den bokade tiden så kontaktar du 
oss och bokar om din tid. Om din mätarplats inte är godkänd 
kommer du bli debiterad en förgävesavgift på 906 kronor ink moms. 

på Österlen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Checklista om du råkar ut för källaröversvämning orsakade av det 
kommunala rörnätet: 
• Ring SOS på telefonnummer 112 för akutåtgärd med pumpning. 

Dagtid kan du även ringa oss på 0414-81 90 00. Övrig tid kan du 
ringa jouren på 040-67 69 080 

• Kontakta ditt försäkringsbolag. 
• Skriv ned hela händelseförloppet, till exempel var det började 

komma in vatten och vid vilket klockslag. 
• Ta foto och rita gärna en skiss på hur du tror att vatten- och 

avloppsledningarna är dragna inne på fastigheten och sänd det 
till VA-avdelningen tillsammans med blankett för 
källaröversvämning. 

• Anmälan finns på Hemsidan - https://www.simrishamn.se/bo-
och-bygga/vatten-och-avlopp/vanliga-fragor 

 

 
Töm poolen rätt 
Vid tömning av poolen ska vattnet i första hand tas omhand på den 
egna tomten. Detta görs bäst genom att låta vattnet infiltreras 
över en gräsyta. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka 
undan. Det är viktigt att se till att vattnet inte ställer till med 
problem för grannarna. Om du har en liten pool och saknar 
möjlighet att tömma den på egna tomten, är det okej att vattnet 
rinner till en gatubrunn. Använd inte poolkemikalier precis före 
tömning.  

Om min källare svämmar över 
av avloppsvatten? 
I hus med källare finns alltid risk 
för källaröversvämning. Det går 
aldrig att skydda sig helt mot 
översvämning, men det går att 
minimera riskerna.   
 

Miljötratten för matfett  
Tack för ett bra samarbete! 
Tillsammans har vi fått in 800 
liter matfett sedan projektet 
började.  
 
 

Världstoalettdagen firas den 
19 november 2019 

 
Världstoalettdagen instiftades av 
World Toilet Organization 2001 
och är sedan 2014 en officiell FN-
dag. Organisationen vill 
uppmärksamma den globala 
sanitetskris som det innebär när 
en tredjedel av världens 
befolkning saknar tillgång till 
toalett. Världstoalettdagen ger oss 
tid för eftertanke kring våra 
toaletter i Sverige. Kiss, bajs och 
toalettpapper är det enda som ska 
spolas ner i toalettstolen. Ha en 
papperskorg i badrummet till 
skräpet istället. 

 

Förebyggande åtgärder för att 
minska risken för skada vid 
källaröversvämning: 
• Placera inte värdefulla och 

fuktkänsliga föremål i 
källaren. 

• Förvara inte saker på golv 
eller de lägsta hyllorna. Även 
små mängder vatten kan 
göra stor skada. 

• Lägg saker i plastbackar så att 
de tål fukt och i värsta fall 
vatten. 

• Säkra fönster, dörrar och 
öppningar så att vatten inte 
kan komma in den vägen. 

• Kontrollera att låsbara 
golvbrunnar är stängda och 
att automatiska 
backvattenventiler fungerar. 

• Kontrollera att regn- och 
smältvatten leds bort från 
byggnaden. 

 


