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Till dricksvattenabonnenter i Lindshammar, Uppvidinge kommun 

Det finns misstanke om att dricksvattnet från kommunens 

allmänna anläggning innehåller bakterier, därför rekommenderar 

Uppvidinge kommun att allt vatten ska kokas innan det kan 

drickas eller användas i matlagning. 
 

Rekommendationen kvarstår tills Uppvidinge kommun informerar om att 

dricksvattnet åter är tjänligt. 

 

Detta bör du göra 
• Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.  

• Koka upp vattnet i en kastrull eller vatten-kokare tills det bubblar kraftigt. 

Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.  

• Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare 

och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.  

 

Tänk på att kokt dricksvatten ska användas till att 
• blanda saft eller andra drycker med vatten  

• brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar  

• göra is  

• skölja frukt och grönsaker som inte kokas  

• borsta tänderna.  

 

Okokt dricksvatten kan användas till att 
• tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta  

• tvätta händer och ansikte  

• duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada  

• diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet  

• diska för hand, låt disken torka innan den används  

• tvätta kläder  

• städa och rengöra ytor  

• vattna blommor  

• spola toaletten.  
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Observera 
Barn ska inte leka i vattenspridare, barnbassänger eller liknande när 

kokningsrekommendationer gäller för dricksvattnet.  

 

Länk till Livsmedelsverkets information på fler språk 
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-

dryck/dricksvatten/nar-du-maste-koka-dricksvattnet 

 

Uppvidinge kommun ber er/fastighetsägaren att kontrollera: 
• att hydroforanläggningar/privat vatten inte är kopplade till den allmänna 

dricksvattenanläggningen, vilket är förbjudet 

• att backventilen i vattenmätaren inte är borttagen, t.ex. i samband med installation av 

värmeanläggningar 

• att vattenslangar eller annan utrustning inte hänger i ner i bassänger, hinkar m.m. 

• att dricksvattenledningen på er fastighet inte är otät. 

Var vänlig meddela Uppvidinge kommun om det finns någon brist i er anläggning.  

 

För frågor och information, vänd er till 
Tekniska avdelningen 

Telefon 0474-470 00 

E-post tekniska.avdelningen@uppvidinge.se  
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