VA-taxa 2020
Taxorna för vatten och avlopp i Simrishamns kommun är
oförändrade under 2020.
Brukningsavgifter
Fast avgift, normalvilla……………………………… 4 355 kr/år (inkl 1 lgh)
Rörlig avgift.......................................................20,09 kr/m3
En avgift per lägenhet.................................... 699,00 kr/år
För abonnenter som endast har vatten eller avlopp, debiteras
75% av ovanstående avgifter. Taxan i sin helhet finns att läsa på
kommunens hemsida, www.simrishamn.se
Snabb information med SMS
Våra leveranser av vatten har hög driftsäkerhet, men ibland
händer det att det blir uppehåll i leveransen. Antingen för att vi
behöver göra underhåll eller för att det uppstått en akut läcka.
Med vårt SMS-verktyg kan vi snabbt nå ut med information till
dig. Är du skriven på en adress i kommunen och är vår kund samt
har ett mobilnummer som är registrerat på samma adress, får du
automatiskt SMS från oss om det händer något som berör
området där du bor. Har du inget mobilnummer registrerat på
samma adress så kan du lägga till det telefonnummer du vill och
koppla det till de adresser du vill få information om.

på Österlen

Världsvattendagen
firas den 22 mars 2020
Världsvattendagen firas varje
år den 22 mars med målet att
lyfta fram vattenfrågor i alla
dess former. Att sprida
information kring vattenfrågor
och väcka engagemang för
vattenrelaterade problem till
unga är huvudmålet med
Världsvattendagen.

Skörda regnvatten
Samla så mycket regnvatten i kar
och tunnor du behöver för
bevattning av både trädgården
och växter inomhus.
Använd regnvatten till så mycket
du kan, till exempel fylla
fågelbad, dammar, vattenspeglar
och städning som kanske inte
kräver dricksvatten.

Digitala vattenmätare
Vi håller på att installera nya
digitala vattenmätare i
kommunen. Fortsätt att skicka
in er förbrukning som vanligt
och jämför mot fakturan.

Biltvättarhelg 25–26 april 2020
Varje år sker ungefär 20 miljoner
biltvättar direkt på gatan. Det
innebär att giftiga tungmetaller,
oljor och asfaltsrester rinner rakt
ut i våra vattendrag, sjöar och
hav. Om du tvättar din bil på din
gräsmatta eller på grus kan alla
miljöfarliga produkter och giftiga
tungmetaller och partiklar
ansamlas i din trädgård. Dessa
ämnen är skadliga för både
människa och miljö, och svåra
för naturen att bryta ner.
Vi rekommenderar att du tvättar
bilen i en miljövänlig biltvätt. Du
kan göra resten hemma som att
dammsuga, vaxa och polera.

Läcker din varmvattenberedare?
Om du märker att elräkningen är onormalt hög kan detta vara ett
tecken på vattenläcka. Kontrollera säkerhetsventilen på
varmvattenberedaren så att den inte har löst ut. Du bör även
undersöka hur mycket vatten den släpper ifrån sig. Nertill på
beredaren sitter en så kallad säkerhetsventil som kan läcka ganska
mycket vatten. Ett tips är att regelbundet motionera
säkerhetsventilen genom att öppna och stänga den några gånger.
På så sätt håller man den fräsch och förlänger livslängden på den.
En säkerhetsventil ska dock släppa ifrån sig vatten och ju mer
varmvatten du förbrukar desto mer vatten blir det. Av den
anledningen bör du alltid ansluta en slang till säkerhetsventilen
som leder ned i en liten hink så att du lätt kan läsa av mängden
vatten som kommer ifrån din säkerhetsventil. Släpper
säkerhetsventilen ifrån sig alldeles för mycket vatten då behöver
du åtgärda det. Genom att ha koll på din varmvattenberedare kan
det leda till lägre vatten- och elförbrukning.
Kostnad för läckor

804kr

6 027kr

60 270kr

622 790kr

6 328 350kr

