Spola inte ner
skräp i din toalett
Med anledning av
reliningen i ditt hus

Spola inte ner skräp i din toalett
- Nu påbörjar vi arbetet med relining i ditt hus
Som vi tidigare meddelat så kommer vi genomföra en så kallad relining i ditt
område. Nu har turen kommit till just ditt hus.
För att du som hyresgäst ska påverkas i minsta möjliga mån, har vi valt att
leda om avloppet i din lägenhet till en så kallad bypass tunna. Det gör att du
kan använda din toalett och avlopp som vanligt. För dig som bor i en etagelägenhet innebär det att du kan använda toalett och avlopp som vanligt på din
övervåning, men ej på din nedervåning. (Du får separat information om vad
som gäller på din nedervåning.)
Som alltid är det viktigt att inte spola ner någonting i din toalett som inte
hör hemma i avlopp tex bindor, tamponger, näsdukar, tops mm. Du ska bara
spola ner kiss, bajs och toalettpapper.

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på hur viktigt det är att inte
spola ner skräp i din toalett medan relining pågår.
När du spolar ner skräp under pågående relining, så blir det stopp i avlopp
och bypass tunnan. Det leder, i sin tur, till översvämningar och vår entreprenör Swoosh får ägna tid åt att tömma tunnan istället för att kunna fortsätta
arbetet med reliningen. Med andra ord försenas hela arbetet, och du som
hyresgäst påverkas längre än nödvändigt. Därför är det av största vikt att du
inte spolar ner skräp i din toalett.
Tack för din hjälp i att underlätta pågående arbete!
Lars Jonasson
Områdeschef

Det är förbjudet att spola ner:
It is forbidden to flush down:

Tamponger
Tampons

Tops/Bommullspinnar
Q-tips/Cotton swabs

Bindor
Pads

Tvättservetter/Våtservetter
Baby wipes/Wet wipes

Kondomer
Condoms

Tandtråd
Dental floss

Matolja/Frityrolja
Cooking oil

Har du frågor och
funderingar?
Kontakta oss gärna via e-post
projekt.tallbohov@jarfallahus.se
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