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Rätt kontakt- 
uppgifter
Har vattenföreningen nya kontaktupp- 
gifter till ordförande eller behöver ni  
ändra fakturaadress? Meddela Vakin så 
uppdaterar vi våra register.

Vakin ansvarar för ledningar och vattenkvalitet fram till anslut-
ningspunkten. Därefter tar vattenföreningen vid och ansvarar 
för drift, underhåll och vattenkvalitet. För att vattnet ska räcka 
till alla måste vattenföreningens anläggning vara dimensionerad 
för att klara distributionen av dricksvatten – även om området 
växer och behovet av vatten ökar.

Använd våra 

e-tjänster på  

vakin.se/vatten- 

foreningar

SMS vid  
driftstörningar
Vi meddelar planerade avstängningar 
och vissa driftstörningar via sms och tal- 
svar. Meddelandena går ut till personer 
som är folkbokförda på berörd adress. 
På vakin.se/sms kan du lägga till fler  
telefonnummer och adresser som du vill 
få aviseringar för, till exempel ditt fritids-
hus.

Vattnet ska  
räcka till alla

Koll på kapaciteten
Under 2023 planerar Vakin att installera 
fler mätpunkter i ledningsnätet. Det ger 
bättre möjlighet till övervakning och att 
beräkna kapacitet och status, till exem-
pel för att upptäcka läckor.

Mat & dryck
10 L

Disk
15 L

Övrigt
10 L

Tvätt
15 L

Toalett-
spolning
30 L

Personlig hygien
60 L

Vi använder 140 liter vatten
per person och dygn.

Nya medlemmar i 
vattenföreningen?
Kom ihåg att kontakta Vakin om ni har 
fastigheter som är intresserade av att 
ansluta sig till er vattenförening.

Visste du att en droppande vattenkran kan förbruka 55 liter per 
dygn? På vakin.se/sparavatten finns smarta tips som hjälper 
dig att spara vatten året runt.



Kundservice, 090-16 19 00
kundservice@vakin.se

Checklista vid kallställning
 När du stänger fritidshuset  

 för säsongen stänger du av  
 huvudkranen.

 Stäng av inkommande vatten  
 till disk- och tvättmaskin.

 Töm rör, varmvattenberedare  
 och spola ur toaletten.

 Töm hushållsmaskiner  
 som innehåller vatten

 Ta in trädgårdsslangen,  
 töm utomhuskranen på  
 vatten genom att ta bort   
 snabbkopplingen.

Fritidshus med vintervärme
 Om du inte stänger av vattnet  

 behöver du hålla en grund- 
 värme på cirka 15 grader  
 i stugan över vintern, för att  
 värmen ska nå ut i hela huset  
 och räcka till för riktigt låga  
 temperaturer.

 Har du diskbänken mot en  
 yttervägg, lämna skåpdörrar  
 öppna så att värmen kan   
 cirkulera.

 Strömavbrott är en risk.  
 Är det riktigt kallt ute kyls  
 huset ner snabbt och vatten 
 ledningarna kan frysa sönder.  
 Titta till fritidshuset eller be  
 en granne hålla koll.

 Öppna vattenkranar i disk- 
 bänk, dusch och tvättställ.  
 Kom ihåg att stänga dem   
 innan du slår på vattnet  
 igen på våren. Sätt upp  
 en  minneslapp vid huvud- 
 kranen!

 Häll frostskyddsmedel  
 i vattenlås under diskho,  
 tvättställ, toalettstol och  
 golvbrunnar.

 Titta till fritidshuset  
 regelbundet.

Källor: Försäkringsbolagen Trygg Hansa, Länsförsäkringar och Folksam

Vintersäkra fritidshuset
Här är några av försäkringsbolagens tips för att minska risken för frysskador och vattenläckor i fritidshus 
under vintern.

Vilka är Vakin?
Vakins uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta 
hand om hushållens avfallsresurser och samverka för en hållbar 
utveckling, i Umeå, Vindeln och Nordmalings kommuner.


