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Viktig information till boende i Löberöd i
Eslövs kommun
I fredags kom analyssvar på ett vattenprov som tagits på förskolan Aspebo i
Löberöd. Provet påvisade en mindre mängd bakterier. Sedan dess har
dricksvattnet på förskolan kokats. Ytterligare prover har tagits på förskolan
och även på flera andra kontrollställen i Löberöd. Just nu undersöker VA
SYD källan. I nuläget kan vi inte med säkerhet säga varifrån bakterierna
kommer. Vi avvaktar provsvaren som kommer tidigast fredag den 15 mars.
Av säkerhetsskäl rekommenderar VA SYD och miljöförvaltningen att alla i
Löberöd kokar sitt vatten tills vidare.

Rekommendationer vid kokning av vattnet
• Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar
kraftigt!
• Det räcker att koka upp dricksvattnet – det behöver alltså inte koka en viss
tid.
• Förvara dricksvattnet i en väl rengjord behållare i rumstemperatur eller
kallare – gärna i kylskåp.
Kokt dricksvatten ska dessutom användas till att:
• laga mat som inte ska kokas eller värmebehandlas över 100° C
• blanda med saft eller andra drycker
• brygga kaffe, eftersom kaffebryggare inte värmer dricksvattnet tillräckligt
för att döda
mikroorganismer
• göra is
• skölja frukt, sallad och grönsaker som inte ska kokas
• borsta tänderna
Okokt dricksvatten kan användas till att:
• koka mat
• tvätta händer och ansikte
• duscha, men se till att små barn inte sväljer av vattnet. Undvik att bada.
• spola toaletten
• diska i maskin på högsta temperatur (använd torkprogrammet) eller för
hand (låt disken torka innan den används)
• tvätta kläder
• städa och rengöra ytor
• vattna blommor
Observera att barn inte bör leka i vattenspridare, barnbassänger och liknande
under perioder med kokningsrekommendation.
Aktuell information finns på VA SYDs hemsida, www.vasyd.se

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar
på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i
samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och
mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv
miljon kunder och omsätter en miljard per år.
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