UllnabergsNytt
Ett litet tips till alla som gör att vi sparar pengar
Som ni vet är våra avloppsrör gamla och därför måste vi vårda dem. Många av oss
får ofta stopp eller har bubblande illaluktande ljud från avloppen. För att
förhindra dyra utryckningar av spolbilar har jag ett tips som jag fick av Zions
sanering när de sist, för ett år sedan (!) var hos mig och åtgärdade stoppet jag hade
i min diskho.
För det första: Använd aldrig kaustiksoda, det skadar rören mycket och det blir
dyrt att åtgärda
För det andra: De påpekade att man aldrig någonsin får hälla i fett eller olja i
diskhon eller slasken.
Gör så här istället. När du stekt mat ska du torka ur pannan med hushållspapper,
sedan kan du diska den. Eller häll ur fettet i ett kärl, ställ in det i kylskåpet så
stelnar det till en klump som du sedan avlägsnar i hushållssoporna.
För det tredje: Häll regelbundet skållhett vatten i avloppen.
Efter Zions besök hos mig har jag tagit som vana varje morgon när jag ska dricka
mitt frukostte att göra följande: Jag fyller vattenkokaren full, häller upp mitt
tevatten och slår ut resten i diskhon.
Tack vare ovanstående beteende, har jag ej haft stopp eller bubblande illaluktande
avlopp sedan dess. Jag har bott här i 5 år, tidigare var spolbilarna här flera gånger
per år, dock inte bara hos mig.
Om vi alla gör såhär, sparar föreningen mycket pengar och vi kan hålla avgifterna
nere.
En annan påminnelse inför julen är vårt känsliga toasystem, nu när vi kanske får
hem släkt och vänner på besök till helgerna som kommer.
Endast bajs, kiss och toapapper får spolas ner i toaletten. Många av våra vänner
och bekanta känner ej till hur vakuumsystemet fungerar. Vänligen, informera om
detta!

Vi måste hjälpas åt att vårda våra avloppssystem, då slipper vi dyra onödiga
kostnader och slipper irritationer när det inte funkar.
Låt oss hjälpas åt så vi slipper dyra utryckningar nu till kommande helger. För din
vetskap. Det är inte alltid föreningen som betalar utryckningarna, det beror på var
stoppet är och hur det har uppkommit.
Du kan alltså själv bli betalningsskyldig. En utryckning kostar ca: 4000kr, och
helger blir det betydligt dyrare.
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