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Angående golvbrunnar i Atriumhusen  

Styrelsen och gruppen som arbetat med avloppsfrågan har skickat en skrivelse till kommunen för att 

få ett förtydligande vad som gäller för dem som inte gjort några förändringar av förhållandena i sina 

förråd efter det att husen byggdes 1968. Det innebär att brunnen i förråden endast finns som en 

säkerhetsåtgärd för säkerhetskontrollen av varmvattenberedaren eller eventuellt läckage från 

invattenrören till fastigheten och vattenmätaren samt den tappkran som finns i förrådet. I samtliga fall 

rör det sig om konsumtionsvatten, som är drickbart till skillnad från det vatten som normalt finns i 

dagvattenledningarna – avlett regnvatten från gator och hustak.  

Kommunen svarar enligt följande: 

”De som har brunnen som säkerhetsåtgärd för varmvattenberedaren eller ev. läckage från 

invattenrören och vattenmätaren samt tappkran som finns i förrådet kan tillsvidare ha kvar sin 

golvbrunn. Förutsättningen är, som ni skriver, att det endast är ”konsumtionsvatten” (dvs vatten 

som inte är förorenat) som kan avledas till brunnen. I det fall det sker någon förändring i förrådet 

som innebär att annat vatten än ”konsumtionsvatten” avleds till brunnen gäller inte ovanstående 

och husägaren ska kontakta kommunen. Det gäller tex vid installation av tvättmaskin, toalett, 

dusch etc. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för att inte släppa ut vatten som är 

förorenat, att meddela förändringar till kommunen och att informera om felkopplingen om 

fastigheten byter ägare.  

Som tidigare meddelats får inte toalett, vask, tvättmaskin, dusch etc. vara kopplat på 

dagvattenledningen.” 

Rengöring av garagetak 

Styrelsen har under hösten rengjort garagetaken genom att spruta dem med ett medel som förhindrar 

påväxt av alg och lavar. Vid behandling dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak 

spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt 

borta inom ett år och lav efter ca två år.  

Utrustning för att bespruta tak. 

Föreningen har köpt in en professionell utrustning för att bespruta tak. Denna utrustning kan hyras av 

boende för 200 kronor per helg eller 2 dagar. Vid intresse kontakta någon i styrelsen. 

Facebook grupp 

För boende inom Skanörsgården finns en sluten Facebook-grupp. Här kan vi förmedla iakttagelser, 

ställa frågor och diskutera ämnen som rör vårt område. Gruppens namn är ”Ek. För. Skanörsgården”. 

Gäststugan 

Glöm inte att vi har en fin och upprustad gäststuga för uthyrning. Hyr ut den till nära och kära, som 

är på besök. Vi behöver ha den uthyrt för att kunna fortsätta driva den. Välkommen att boka, antingen 

via vår hemsida eller ring till Kicki Nordblad-Göransson, mobil 0703–210190 så fixar hon det.  

 

Många julhälsningar  

från styrelsen 

Med vänliga hälsningar / Styrelsen 

 


