
 

 

Spolning av vattenledningsnätet 
 

Vattenledningarna i ditt område ska spolas rent med en 

blandning av tryckluft och vatten som Svapipe AB utför på 

uppdrag av Karlskrona Kommun. Det innebär att du inte kan 

använda vattnet i din fastighet under dessa tider: 

 

    Torsdag 23 november klockan 08.00-13.00 

 

Dricksvatten kan du hämta i egna kärl från Lyckeby Källa samt från vattentank som finns vid 
återvinningsstationen vid Landsvägsgatan. 

Tänk på det här: 
 Håll alla vattenkranar stängda under hela tiden som spolningen pågår.  

 Kranen (ventilen) vid vattenmätaren bör hållas stängd. 

 Tappa upp vatten i förväg så att du klarar dig under tiden arbetet pågår. 

 Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Använd upptappat vatten från till exempel en 
hink för att spola. 

 Använd inte tvätt- eller diskmaskinen eftersom de kan ta skada och tvätt kan 
missfärgas. 

 Det kan förekomma missfärgat vatten även andra dagar då vi spolar i området. 

Tänk på det här när vattnet är tillbaka 
När spolningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Det 

missfärgade vattnet är inte farligt men kan se oaptitligt ut. Gör så här för att få bort luft och 

missfärgat vatten: 

1. Öppna försiktigt den kallvattenkran som är närmast mätaren i fastigheten. På detta 
sätt får du ut eventuella missfärgningar och luftbubblor som kan finnas kvar i 
ledningen. 

2. Spola därefter i alla kranar tills vattnet har klarnat. 

Därför spolar vi vattenledningarna 
Vi spolar vattenledningarna med vatten och tryckluft för att säkra vattenkvaliteten. Arbetet är 
en del i underhållsarbetet av vattenledningsnätet.  
 

Mer information: 
Rasmus Appelkvist, Karlskrona kommun Telefon: 0455-30 32 70 
Therese Löfgren, Karlskrona kommun  Telefon: 0455-30 32 12 
Håkan Jakobsson, Svapipe AB  Telefon: 0733-69 36 02 
Daniel Nikolov, Svapipe AB  Telefon: 0733-69 36 06 
Felanmälan, Karlskrona Kommun  Telefon: 0455-30 32 37 

Får du flera 
meddelanden 

så gäller 

samtliga! 


