Mullsjö Energi & Miljö AB
Fjärrvärme – Vatten – Avlopp

Vattenavstängning 16 maj 2019
16 maj 2019 kommer vattnet på Sjövik med omnejd att vara avstängt på grund av akut
reparationsarbete av en vattenläcka. Har du fått detta brev i din brevlåda tillhör du dem
som kommer att få vattnet avstängt.
Vattnet kommer att vara avstängt från klockan 08.00 och beräknas vara påkopplat igen
senast klockan 16.00.
Om komplikationer uppstår under reparationsarbetet, varar avstängningen till dess arbetet är
slutfört.

Fyll upp vatten
Vi rekommenderar att du i förväg fyller upp det vatten som du behöver under dagen i behållare.
Om du inte har möjlighet att förbereda detta, så finns dricksvatten att hämta vid pumpstationen
mellan Stråkenvägen 5 och 7. Kranen sitter på väggen som vetter mot biblioteket. Du behöver
själv ta med behållare att fylla vatten i. Kranen är öppen under tiden som underhållsarbetet
pågår.

När vattnet kopplas på
När vattnet kopplas på igen kan vattnet vara grumligt och det finns mycket luft i ledningarna.
Partiklarna och eventuell missfärgning är ofarliga.
Gör så här för att få rent och klart vatten igen:
1. Öppna den vattenkran i huset som sitter närmast vattenmätaren. Spola till dess att vattnet är
ofärgat. Det kan ta flera minuter. Ta helst bort silen som sitter på kranen, för att undvika att
partiklar fastnar i den.
2. När klart och ofärgat vatten kommer ur kranen kan övriga kranar i huset användas som
vanligt. Räkna med att det kommer att låta en del innan all luft kommit ut.
Genom att först spola i den kran som sitter närmast vattenmätaren undviker du att få in grumligt
vatten i resten av dina ledningar.
Grumligt eller missfärgat vatten kan komma tillbaka under den närmsta tiden. Det är inget farligt
och då ska du spola kranarna igen.
Vi beklagar det besvär som detta orsakar dig men hoppas på din förståelse. Vi arbetar så snabbt vi
kan för att du åter ska ha vatten i kranen.
Har du frågor går det bra att ringa 0392-140 00.
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