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Kokningen kvarstår – fortsatt letande
efter källan till bakterierna
Kokningsrekommendation av dricksvattnet för delar av Lund fortsätter, och
det kan tyvärr ta tid innan den kan hävas. Rekommendationen gäller samma
område som tidigare, se karta här.
- Vi är väldigt ledsna, det var ett riktigt bakslag i fredags när vi hittade
bakterier i VA SYDs ledningsnät, säger Eva Kristensson, kommunikationschef
på VA SYD.
VA SYD fortsätter samarbetet med Region Skåne med fokus på att hitta källan
till bakterierna.

- Det här är ett riktigt detektivarbete som pågår dygnet runt, och det kommer
att ta tid. Det gäller att ha uthållighet, säger Eva Kristensson.
VA SYD fortsätter att leverera dricksvatten i tankar till sjukhuset i Lund.
VA SYD återkommer med information när situationen ändras.
Bakgrund
Vattenprover från VA SYD visade den 9 mars på koliforma bakterier, som
vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun.
Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten.
Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen
dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund.
Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA
SYD den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad. Den
21 mars hävdes kokningsrekommendationen för alla boende i Lund, men
kvarstod för sjukhusområdet. Den 24 mars återinfördes
kokningsrekommendationen i berörda områden. VA SYD och Region Skåne
fortsätter sitt samarbete för att lösa problemen.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten
och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till
att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina
sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För
miljön, nära dig.
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