Tänk på miljön
Fräsch på riktigt
Köp hygienprodukter utan mikroplaster, det gäller allt från smink till
tandkräm och duschkrämer med kroppsskrubb.
Tvätta eller vädra?
Ofta räcker det med att hänga ut kläderna en stund för att de ska bli
fräscha igen. På så sätt sparar du på både plaggen och miljön. Dosera
rätt när du tvättar.
Sluta fulspola
Tänk på att aldrig spola ner annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
Exempelvis bindor, tamponger, tvättlappar, kondomer, bomullstussar med
aceton, kattsand, fimpar, cigaretta ska, snus, mediciner, färg, oljor, lösningsmedel och andra ovidkommande saker hör inte hemma här.
Ha en papperskorg i badrummet till skräpet istället!
Fett
Tänk på att aldrig tillföra stora mängder fett eller oljor till avloppet. Matfett
och matoljor ska inte spolas ner i vasken. När fettet kommer ut i ledningarna,
både i den egna fastigheten och ute i gatan, så stelnar det och kan bilda stora
proppar och svavelväte. Låt stekfett stelna och släng det i kompostpåsen.
Samla upp flytande matfett och frityroljor i en flaska och lämna till återvinning.

Information från VA-enheten

Farligt avfall
Till exempel nagellack, kemikalier, målarfärg, spillolja och liknande
ska alltid lämnas på återvinningscentralen (farligt avfall) eller till
Farligt avfall-bilen.
Kontakt:
simrishamn.se/bygga_bo/vatten-avlopp
va.kundtjanst@simrishamn.se

Simrishamns kommun

på Österlen

Simrishamns kommun

på Österlen

VA-taxa 2018
Taxorna för vatten och avlopp i Simrishamns kommun är oförändrade
under 2018.
Brukningsavgifter
Fast avgift, normalvilla med 2,5 m3 mätare........... 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, simrishamn.se.

Snabb information med SMS

Betalar du för mer
vatten än du använder?
Om du läser av din vattenmätare
regelbundet slipper du betala för
mer vatten än du använder, och
du slipper en hög räkning i efterskott om du använt mer än beräknat. Vi vill att dina fakturor ska
stämma, så läs av din vatten
mätare minst en gång om året.
Du kan registrera din mätarställning
på: simrishamn.se/sv/bygga_bo/
vatten-avlopp/Kontakta-oss

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 SMSverktyg kan vi snabbt nå ut med infor
mation 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.
Här registrerar du dig:
simrishamn.se/sv/bygga_bo/
vatten-avlopp/Kontakta-oss

Det händer ibland att vattnet i kranen är brunt
eller grumligt
Kranvattnet kan ibland bli brunfärgat. • Ibland är vattnet vitt eller grått när
Detta beror på hastiga förändringar i
det tappas upp. Det beror på luft i
ledningen, t.ex. att vattnet rusar. Detta
vattenledningen. Efter någon minut
uppstår vid stora uttag som t.ex. när
försvinner det vitgråa. Fenomenet är
en pool fylls eller när en brandpost
vanligast efter arbete på lednings
används, men även vid vattenläckor.
nätet. Detta syrerika vatten är helt
ofarligt. Om det vita inte försvinner
• Låt vattnet rinna i 15 minuter och
efter ett tag kan det ha andra orsaker.
kontakta kommunen om vattnet
Kontakta i så fall kommunen.
fortfarande inte är klart. Brunt
vatten är inte farligt men oaptitligt
och utgör en teknisk störning som
ska åtgärdas.

Risk för källaröversvämning?
I hus med källare finns alltid risk för källaröversvämning. Det går
aldrig att skydda sig helt mot översvämning. Fastighetsägaren bör
i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största
möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd
av uppdämning i ledningsnätet.
Åtgärder för att minska risken för skada vid källaröversvämning:
• Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.
• Tänk på att inte förvara saker på de lägsta hyllplanen. Även en liten
mängd vatten kan göra stor skada.
• Saker du förvarar i källaren kan du lägga 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 avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska
backvattenventiler fungerar.
• Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.

