
Stopp i avloppssystemet fredagen den 26/8 

Natten till fredagen den 26/8 gick larmet om driftstörning i reningsverket! Verket blev inte av med 
det renade avloppsvattnet. Felsökningen jag började med på fredagen visade att ventilen som är 
placerad i reaktortanken inte släppte igenom vattnet. Kontaktade då Aqua service och begärde hjälp! 
Man svarade att man inte kunde få hit någon servicegubbe förrän tidigast tisdag. 
Jag lånade då en dränkbar pump av Olle Karlsson och kunde då manuellt pumpa ut det renade 
vattnet. Reningsverket kunde då fortsätta sin process och risken för översvämning (bräddning) 
klarades för stunden. 

 
Som tur är så har vi nu ett avtal (muntligt) med Kent-Arne på LBC med slamsugning, och han körde 
hit på lördag och med gemensamma krafter, hans högtrycksslang från spolbil och mina manuella 
krafter fick vi loss minst 15 kg bindor och annat tygskräpp (se bild) som fastnat i rörsystemet och 
reaktortanken.  Den gamla skylten (se bild) från reningsverkets barndom gäller fortfarande! 
 

  
 
Pumpen jag lånat av Olle räddade hela operationen! 
 
Olle erbjöd mig att få köpa pumpen komplett med slangar  för 1 000:-  Denna pump använder vi även 
till bevattning runt risbränningen för att förhindra brand på Nedre Tådås minst två gånger om året. 
Har köpt pumpen av Olle då den är en bra garanti på många sätt. Pumpen är nu alltid på plats i 
reningsverket. 
 
Vid de löpande kontroller som görs av avloppsverket ingår nu en extra kontrollpunkt för att tidigare 
upptäcka risker för denna typ av stopp. 
  
En förnyad varning till alla hushåll om vad man inte får spola ned i toaletten är nog på sin plats!!! 
  
Följande står i samfällighetens regler: 
 
”I avloppet får, förutom toalettpapper och disk- och tvättvatten, endast spolas ned sådant som 
passerat kroppen. (Kemikalier som klorin, lacknafta och andra lösningsmedel, medicin- och färgrester 
etc. skadar reningsprocessen i reningsverket och kan orsaka stora kostnader. Långt hår, bindor 
bomullspinnar mm kan hindra flödet).” 

 
Det är viktigt att också informera hyresgäster om reglerna! 
 
Vi vill alla minimera ”skitjobb” och kostnader för avloppshanteringen. 
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