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Arbete med dagvattenanslutningarna i ert område
Vecka | 7-L2
att kontrollera och inventera era dagvattenoch spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Värmdö. Syftet med denna undersökning är
kartlägga hur kopplingarna i området ser ut.

Svapipe AB kommer på uppdrag avVärmdö kommun

tomt kommer att beröras och beträdas flertalet gånger av personalen från Svapipe. Personalen på
Svapipe kommer inte behöva tillgång in ier bostad så ni behöver ejvara hemma när undersökningen
Er

sker.
För att på snabbaste sättet undersöka era anslutningar använder man rök. Röken tillförs
ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm.
Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in

ierfastighet

så

i

ärdet bara att

väCra ut.

lnför ledningsinventeringen ber vi er att göra följande:

'

Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid

nvänds. Man glömmer ofta att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till
att fyll på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i er fastighet.
a

Vi hoppas att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna inte skallvålla er några besvär

Har du frågor?
Se kommunens hemsida (Driftinformation - Värmdö kommun (varmdo.se) eller kontakta oss

Svapipe AB
Pontus Wennergren Tel: 073 369 36 00

Värmdö kommun:
Tel: 08 57O 47O OO
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