
Hej!
Vi jobbar på vatten- och avloppsavdelningen i Klippans kommun. Det är vi som ser till att du har 
rent vatten i din kran och att det du spolar ner i toaletten renas och tas om hand på bästa sätt.
Med våra informationsbrev vill vi ge dig tips och råd på hur du kan hjälpa till att förbättra miljön 
och hålla koll på din vattenkonsumtion hemma.

Få VA-driftinformation i mobilen
Om du har en mobiltelefon som är registrerad på adressen där du bor får du information om 
driftstörningar via SMS, till exempel vid akuta vattenläckor eller planerat ledningsunderhåll. Ditt 
mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är du skriven på en adress och har en 
mobiltelefon som är registrerad på samma adress – så får du alltså automatiskt våra SMS-utskick 
som rör den fastigheten.

Har du skyddat nummer, oregistrerat kontantkort eller äger fritidshus i kommunen, så kan du ta 
del av tjänsten genom att anmäla dig på www.klippan.se/driftinformation.  
Där kan du också avregistrera dig om du inte önskar ta emot våra SMS-aviseringar.

Vett och vatten

Klippans kommun. Besöksadress Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. Telefon kundtjänst: 0435-280 00. E-post: kommun@klippan.se. www.klippan.se.
Felanmälan vatten- och avloppsledningar: kundtjänst 0435-280 00 mån-tors kl 08.00-17.00, fre kl 08.00-15.00.  Journummer utanför kontorstid: 0435-103 10.

Informationsbrev från Klippans kommuns VA-avdelning.

http://www.klippan.se/driftinformation
http://www.klippan.se


Spola rätt i din toalett
Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen och i kommunens avlopps- 
ledningsnät. Skräp täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och  
orsakar onödiga kostnader. Hjälp till att minska mängden skräp i avloppet. Spola bara ner kiss, 
bajs och toalettpapper i toaletten!

Ha alltid en papperskorg i badrummet
I den kastar du allt ditt restavfall. Kemikalier som lacknafta, nagellack och aceton lämnas till miljö-
stationen. Mediciner lämnas kostnadsfritt på närmaste apotek.

God jul och 
gott nytt år!

önskar Klippans kommun

Tips inför julens matlagning
Om du häller ut matolja eller fett i diskhon blir det 
lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar 
och bildar fettproppar i avloppsledningen. Det blir 
som cement i ledningarna och hindrar avlopps- 
vattnet på vägen till reningsverket. I värsta fall kan 
det leda till översvämningar.
Bästa sätt att ta hand om överblivet fett är slänga 
det i soporna istället för i avloppet.

Gör så här
Mindre mängd fett i stekpannor och kastruller 
torkas enklast upp med hushållspapper som sedan 
slängs i soporna för matavfall. Större mängder över-
blivet fett och olja hälls över i en pet-flaska. Flaskan 
slänger du sedan i restavfallet.


