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Viktig information om användning av dricksvatten för dig 
som bor i Klågerup 

I Klågerup pågår en total ombyggnad av en pumpstation för dricksvatten. Ombyggnaden ingår 
i kommunens dricksvattenstrategi för att säkra dricksvattenförsörjningen mellan tätorterna 
Bara och Klågerup.  

Minskat tryck vid stora vattenuttag 

Under ombyggnaden kommer trycket i kranarna minska vid stora vattenuttag. Detta går att 
undvika genom att du som bor i Klågerup är aktsam med vattenförbrukningen under våren och 
sommaren. Det är framförallt under dagar då det är varmt väder som försiktighet med 
vattenförbrukningen måste iakttas. Redan under varma dagar i maj kan vattenförbrukningen 
mångdubblas på grund av poolfyllning, bevattning, användning av högtryckstvätt med mera. 

Även om just du har bra tryck och flöde i dina kranar och vattenutkastare så är det inte säkert 
att alla i Klågerup har det.  

Så här kan alla hjälpas åt 

Hur kan vi då hjälpas åt för att alla i Klågerup skall få vatten i kranarna och så att vattnet kan 
användas till viktiga ändamål som dricka, matlagning, spola toaletter, duscha, diska och 
tvätta? 

 Slösa inte med vatten från vattenutkastare under dagar med varmt och fint väder. 
 Planera fyllningen av din pool och barnbassänger så att det sker vid tidpunkter då det är 

sämre väder eller efter midnatt fram till cirka kl 05:00 på morgonen. 
 Vid varmt och fint väder begränsa bevattningen av trädgården som görs via 

trädgårdsslangen till nattetid, samma tider gäller som vid påfyllning av pooler 
 Högtryckstvätta trädäck, stenplattor med mera en molnig och sval dag. 
 Tvätta inte bilen på garageuppfarten eller gatan, utan på avsedda anläggningar som 

bensinstationer och liknande.  

Några timmars avbrott i sommar 

Dricksvattenproduktionen kommer att brytas vid ett tillfälle i Klågerup under sommaren. 
Avbrottet kommer att pågå under några timmar. För exakt tidpunkt när detta kommer att ske 
läggs information ut på kommunens hemsida samt sms skickas till er som är anslutna till 
kommunens driftinformation. 
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Vill du ha driftinformation via sms eller mejl? 

Om du vill få kommunens driftinformation om till exempel arbeten som orsakar avbrott i 
vattenförsörjningen eller om det skulle gå ut en kokningsrekommendation för att 
vattenkvaliteten inte är tillräckligt bra, kan du få veta detta via sms eller mejl. Sök ”sms” på 
www.svedala.se och anmäl dig. 

Vi hoppas på din förståelse och passar samtidigt på att önska en skön vår och försommar. 

Med vänlig hälsning 

VA-ENHETEN 

SVEDALA KOMMUN 

 


