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Påminner om årsmötet nu på onsdag den 4 mars 2020 kl 19:00 i
Gaddenskolan
Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, ekonomisk redovisning samt
budgetförslag för 2020-2021 tidigare utskickat i februari
OBS! Glöm inte ta med det röstkort du finner på dagordningen

Har du aldrig “Spolat kröken”?
Hur många känner till att man bör göra Stamspolning av avloppsrör. Detta
för att undvika läcka el stopp. Detta bör utföras bör göras vart 7:e år. Vad vi känner till är det
ingen eller få av oss fastighetsägare som utfört detta någon gång under de 40 år som vårt område
funnits. Beläggningar samt gamla avlagringar försvinner när man stamspolar.
Kemikalier är olämpligt att använda när vi har stopp eller spolar, det skadar rören samt vår natur.
Om man redan fått stopp i sitt avlopp kan det kosta dryga 5 000 kr för att få hit någon som rensar.
Vi har därför förhandlat fram ett mycket förmånligt pris med VVS-tjänst Norden som vi nu kan
erbjuda.
Det finns 3 alternaiv att välja på:
Standard S = Enbart spolning högtryck
Standard K = Enbart kamerainspektion av rör inkluderat film på USB
Standard Plus = Avloppsrensning och kamerainspektion av rör inkluderat film på USB
PRIS PER HUSHÅLL
Uppdragsvolym, antal hushåll
Oavsett volym

Standard S/K
2 395 kr

Standard Plus
2 995 kr

Fortsättning baksida
Med en kamerainspektion som dom boende får på egen USB sticka kan höja

Kluckande ljud från avloppen är en signal för att det är dags för en stamspolning. Det
görs genom en så kallad avloppsrensning som spolar rent alla rör i fastigheten.
Bristande avloppsunderhåll leder ofta till akuta problem. Att regelbundet underhålla avloppen
i vasken, badrummen och tvättrum med förebyggande avloppsrensning minimerar riskerna
för totalstopp. När vattnet börjar rinna undan saktare än normalt i handfaten, vasken, duschen
mm. är det dags att rensa avloppen. Dom flesta stopp i avloppen upptäcks oftast när vi är
hemma utanför arbetstid men behöver åtgärdas direkt. Det kan leda till extra onödiga och
höga kostnader om man behöver tillkalla en jour.
När avloppen spolas så förhindras att eventuella påbörjan till stopp tar fäste innan det är för
sent.
Följande avloppsrensningar utför vi:
KÖK
Vid diskning och sköljning så rinner det ner smuts och fett med mera som ökar beläggningen
i rören. Fettlager som fått sätta sitt fäste under många år kan vara mycket besvärligt att få
bort.
BAD OCH DUSCHRUM
Hud- och fettavlagringar från kroppen samt håravfall och tvål/schampo som rinner ut i
golvbrunnen kan lätt täppa till rören och orsaka stopp.
TVÄTTRUM
Textil- och håravfall tillsammans med tvätt- och sköljmedel kan ganska ofta leda till ett
framtida stopp
Priset avser Stam- och rörspolning med högtryck i upp till 8 st avloppskanaler per hushåll. 6
månaders funktionsgaranti på de spolade delarna samt rörinspektion med kamera
Alla priser är inklusive skattereduktion.
I priset ingår även eventuella miljöavgifter. Priset baseras på att uppdragen optimeras på så
sätt att VVS-tjänst Norden kan bearbeta så många fastigheter som möjligt per tillgänglig dag.
Företaget har organistaionsnummer 559202-7741 och innehar F-skattsedel samt
ansvarsförsäkring tecknad i Trygg-Hansa. Du kan läsa mer på företagets hemsida
https://vvstjanstnorden.se/.
Vill du beställa tjänsten för att samordna detta på bästa sätt kan du skicka e-post med din
beställning till: info@ventilationnorden.se att: Agneta Åkerlund
Det går även lika bra att ringa mellan 09.00-16.00 på 010-1010352
Vi rekommenderar våra fastighetsägare att ta detta tillfälle som gör att du förebygger innan
det är försent och kostbart.

