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Instruktion rengöring pumpbrunn
UTKAST, instruktion rengöring pumpbrunn
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Därför måste brunnen göras ren.
Det förekommer att avloppssystemet sätts igen med driftsBakgrund:
störningar
och att
stopp
som följd. Vanligast
är stopp
under våren
Det
förekommer
avloppssystemet
sätts igen med
driftsstörningar
och kostnader för både
fastighetsägare
och
förening
som
följd.
Vanligast
är
stopp
under
våren
då fritidsbostäderna tas i bruk efter vintern. De ﬂesta stoppen kandå fritidsbostäderna tas i bruk
efter
vintern.genom
De flesta
kan förbyggas genom
allarengöring
fastighetsägare själva utför rengöring av
förbyggas
attstoppen
alla fastighetsägare
själva att
utför
avloppsbrunnen
enligt
följande
instruktion.
Rengöringen
syftar
av den egna avloppsbrunnen enligt följande instruktion. till en säkrare funktion av såväl den
egna brunnen och de gemensamma ledningarna.

Installation av pumpbrunn.
Installation
av täckt
pumpbrunn.
Brunnen
ska vara
av jord upp till locket, se bild. Ju mer av brunnen som sticker upp ovan mark
Brunnen
ska
vara
täckt
av för
jordfrost
uppom
tillvintern.
locket, se bild. Ju mer av
desto känsligare blir brunnen

brunnen som sticker upp ovan mark desto känsligare blir brunnen

Underhåll
av vintern.
pumpbrunn,
gäller
samtliga
för frost om
Se bild
på sid
2. avloppsbrunnsinstallationer under den period de
används.
Följande rengöring ska utföras 3 gånger per år och kan utföras av fastighetsägaren.
Underhåll av pumpbrunn, gäller samtliga avloppsbrunnsOm alla sköter sin brunn enligt instruktionen kommer vårt gemensamma system att drabbas av färre
installationer
under
den period
de används.
stopp
vilket kommer
att spara
kostnaderna
för medlemmar och förening.

Följande rengöring ska utföras 3 gånger per år och kan utföras av
fastighetsägaren.
1. Öppna locket till brunnen. Var noga att lägga undan mutter och nyckel under rengöringen, det

hänt att de hamnat på botten av brunnen.
1. har
Öppna
locket till brunnen. Var noga med att lägga undan
2. Bryt strömmen till pumpen under ca 10-20 sekunder. Slå på strömmen igen. Pumpen startar då
mutter
och nyckel
under rengöringen,
det har hänt att de
och börjar
pumpa brunnen
tom.
på spola
botten
brunnen.
3.hamnat
Börja att
renavbrunn/pump/ledningar
mm. med trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Man
även
användatill
en borste
med
långtca
skaft
och sekunder.
diskmedel Slå
om avlagringarna skulle sitta hårt
2. kan
Bryt
strömmen
pumpen
under
10-20
fast.
(Som
borste
fungerar
en
s.k.
levang
som
används
när
man
på strömmen igen. Pumpen startar då och börjar pumpa skurar däck på båtar utmärkt.)
Spolning och rengöring ska ske med pumpmotorn påslagen så att vattnet pumpas ut. Spola
brunnen tom.
rent brunnen under minst 15 minuter så att tillräckligt mycket vatten pumpas ut i systemet.
Börja
att spola
renrent
brunn/pump/ledningar
mm.viktigt
med är området kring sensorn som
4.3. Var
noga med
att spola
pumpen enligt bild. Särskilt
visas
inringad
på
bilden.
Om
inte
området
går
att
spola
rent,
använd borste och diskmedel.
trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Man kan även använda

en borste med långt skaft och diskmedel om avlagringarna

De pumpar
för permanentbostäder
behöver
inte något ytterligare underhåll eller
skullesom
sittaanvänds
hårt fast.
(Som borste fungerar
ennormalt
s.k. levang
någon annan rengöring än vad som beskrivs ovan. Om avloppet skulle stå oanvänt under en tid, be en
som används när man skurar däck på båtar utmärkt.)
granne att gå in och spola vatten i systemet, t.ex. öppna kranen i köket under ca 10 minuter en gång i
Spolning
och rengöring
ska
pumpmotorn
påslagen
veckan.
Är det minusgrader
under
detske
att med
avloppet
inte används
ska brunnen täckas med cellplast eller
att vattnet
pumpas
ut. sida.
Spola rent brunnen under minst 20
dyliktså
enligt
instruktion
på nästa

minuter så att tillräckligt mycket vatten pumpas ut i systemet.

4. Var noga med att spola rent pumpen enligt bild. Särskilt
viktigt är området kring sensorn som visas inringad på
bilden. Om inte området går att spola rent, använd borste
och diskmedel.
Instruktion
se nästa sida. behöver normalt
De pumparför
somsommarbostäder,
används för permanentbostäder

inte något ytterligare underhåll eller någon annan rengöring än
vad som beskrivs ovan. Om avloppet skulle stå oanvänt under
en tid, be en granne att gå in och spola vatten i systemet, t.ex.
öppna kranen i köket under ca 15 minuter en gång i veckan. Är
det minusgrader under det att avloppet inte används ska brunnen
täckas med cellplast eller dylikt enligt instruktion på sid 2.
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Instruktion för sommarbostäder och medlemmar med endast sommarvatten.

Bakgrund:
När sommarbostäderna tas i bruk under våren är detta tyvärr ofta en orsak till stopp
Det
förekommer att avloppssystemet
sätts igen
och kostnader
både
i avloppssystemet
p.g.a att avlagringar
harmed
sattdriftsstörningar
sig fast i ledningarna
underförvintern
fastighetsägare och förening som följd. Vanligast är stopp under våren då fritidsbostäderna tas i bruk
när avloppet inte använts. För att undvika detta ska följande instruktion följas.
efter vintern. De flesta stoppen kan förbyggas genom att alla fastighetsägare själva utför rengöring av
avloppsbrunnen enligt följande instruktion. Rengöringen syftar till en säkrare funktion av såväl den
Utöver
rengöringen
under driftsperioden
egna
brunnen
och de gemensamma
ledningarna.som visas på första sidan ska följande rutin

följas när sommarbostaden lämnas för säsongen.

Installation av pumpbrunn.
Brunnen1.ska
vara
täckt
av jord
till locket,
bild. Ju merpå
avförsta
brunnen
som sticker upp ovan mark
Tag
bort
locket
ochupp
rengör
enligtseinstruktion
sidan.
desto känsligare blir brunnen för frost om vintern.

2. Bryt strömmen till pumpen.

Underhåll
pumpbrunn,
gäller
samtliga
avloppsbrunnsinstallationer
under
den period de
3. av
Fyll
brunnen med
vatten
tills det
når ända över handtaget till
kulventilen
används.
4. Slå på strömmen och låt pumpen tömma brunnen
Följande rengöring ska utföras 3 gånger per år och kan utföras av fastighetsägaren.
Om sin
Dinbrunn
fastighet
harinstruktionen
en lång enskild
ledning
ut till
gemensam stam
(Caatt200
meterav färre
Om alla5.
sköter
enligt
kommer
vårt
gemensamma
system
drabbas
stopp vilketeller
kommer
att
spara
kostnaderna
för
medlemmar
och
förening.
mer) krävs att steg 2-5 ovan upprepas en gång.

6. Täck brunnen med isolerande material, t.ex. cellplast (Frigolit eller liknande), och

1. Öppna locket till brunnen. Var noga att lägga undan mutter och nyckel under rengöringen, det
tillatt
attdeisoleringen
kvar
genom att täcka den med jord, lägga på stenar etc.
harsehänt
hamnat på ligger
botten av
brunnen.
Området
som
vara
ca 1.5sekunder.
x 1.5 meter
så strömmen
att frostenigen.
får svårt
attstartar
trängadå
2. Bryt
strömmen
tillisoleras
pumpen ska
under
ca 10-20
Slå på
Pumpen
ochpumpa
skadabrunnen
pump eller
ochned
börjar
tom.ledningar.
3. 7.
Börja
att spola
ren brunn/pump/ledningar
mm. medkörs
trädgårdsslang
eller
högtryckstvätt.
Man
Vintertid
rekommenderas
starkt att pumpen
en gång per
månad.
Det räcker
kan även använda en borste med långt skaft och diskmedel om avlagringarna skulle sitta hårt
att spola vatten i t.ex. kökskranen tills pumpen startar, stäng då av kranen och låt
fast. (Som borste fungerar en s.k. levang som används när man skurar däck på båtar utmärkt.)
pumpen
tills denska
stannar.
Om
Du inte kan
åka ut så
tillattDin
sommarbostad
kanske
Spolning
ochgå
rengöring
ske med
pumpmotorn
påslagen
vattnet
pumpas ut. Spola
ﬁnns en
granne
kan hjälpa
rentdet
brunnen
under
minstsom
15 minuter
så atttill.
tillräckligt mycket vatten pumpas ut i systemet.
4. 8.
VarFör
noga
med
att
spola
rent
pumpen
enligt
bild. Särskilt viktigt
är området
fastighetsägare som enbart har sommarvatten
gäller
följande:kring sensorn som
visas
inringad
på
bilden.
Om
inte
området
går
att
spola
rent,
använd
och diskmedel.
Bryt strömmen till pumpen och spola brunnen full ända uppborste
till handtaget
på kul

ventilen. En gång i månaden under vintern slås strömmen till pumpen på under en

De pumpar som används för permanentbostäder behöver normalt inte något ytterligare underhåll eller
Kanän
Duvad
inte
åka
ut till Din
underståvintern
en tid,
granne
någon annanminut.
rengöring
som
beskrivs
ovan.sommarbostad
Om avloppet skulle
oanväntkanske
under en
be en
kan
hjälpa
till.
granne att gå
in och
spola
vatten i systemet, t.ex. öppna kranen i köket under ca 10 minuter en gång i
veckan. Är det minusgrader under det att avloppet inte används ska brunnen täckas med cellplast eller
dylikt enligt instruktion på nästa sida.

Instruktion för sommarbostäder, se nästa sida.

Korrekt nedgrävd brunn.

Fyll ända upp till handtaget.
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