Vi spuler kloakledningen i dit kvarter

Vi vil foretage spulingen i tidsrummet kl. 07.00 - kl. 18.00
den ________________
På følgende vejstrækning _______________________________
Vi beklager ulejligheden, men håber på din forståelse.

Venlig hilsen
Forsyningen

Spuling
For at sikre driften af vores afløbsledninger spuler vi regelmæssig både
spildevands- og regnvandsledninger. Vi er nu nået til dit kvarter.
Formålet med spulingen er blandt andet at fjerne sand og eventuelle andre aflejringer samt at forebygge problemer med tilstoppede ledninger.
Du kan benytte toiletter, vaske og øvrige afløbsinstallationer i normalt
omfang under vores arbejde.
Vi ved af erfaring, at der kan forekomme mindre forurening af badeværelse med mere, når vi spuler ledningerne. Grunden til dette er, at der
under spulingen skabes over- eller undertryk i ledningerne.
Overtryk er…
Hvis overtrykket ikke kan komme ud af ledningerne, fx gennem en åben
brønd eller udluftning over tag, kan trykket suge vandet ud af vandlåsene
med lugtgener til følge.

Hvad gør jeg for at undgå problemerne?
 Har du en kloakbrønd mellem vejen og huset, kan du skubbe dækslet, så det kun lægger halvt på. Dette hjælper både mod over- og
undertryk.

 For at undgå forurening og lugt beder vi dig om
at dække gulvafløbene med en klud eller en
avis og lægge noget tungt over, fx et par tunge
bøger eller en stak aviser

 Hold toiletsædet lukket med en klud mellem
bræt og kumme. Læg noget tungt ovenpå
brættet

Lidt om kloaknettet
Forsyningen har siden 1985 lavet videooptagelser af kloaknettet. Disse
optagelser indgår som et værdifuldt grundlag for vores vedligeholdelse og
renovering af kloaknettet.
Vi bruger også videooptagelser, når vi skal kontrollere kvaliteten af nyanlagt kloaknet.
Forud for optagelsen spuler vi kloakken for at opnå det bedste resultat.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at os.
Kontakt
Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk

