Om brunnen sinar
Ibland kan vattenbrunnar sina. Särskilt grävda brunnar kan torka ut.
Det kan bero på att grundvattnet har sjunkit på grund av torr väderlek eller att brunnsbotten har
satt igen. Om brunnsbotten är för tät kan det hjälpa att rensa brunnsbotten och lägga på ny sand
eller grus. Ta hjälp av sakkunnig. Tänk på att inte gå ned i en brunn själv och att sanden eller
gruset ska vara rent,(alltså inte med ogräsbekämpningsmedel i) t.ex. så kallad sandlådesand
kan fungera bra. Fråga där du köper grus och sand.
Om brunnen sinar kan du fråga dina grannar om de har vatten som de kan dela med sig av.
Om grundvattnet sjunkit och marken är väldigt torr hjälper det oftast inte att fylla på i brunnen.
Marken runt brunnen suger upp vattnet. Undantag finns givetvis.
Om den egna brunnen ofta sinar kan du behöva fördjupa brunnen eller anlägga en borrad brunn
istället. Kontakta i så fall en certifierad brunnsborrare.
Kommunen har tappställen på flera orter i kommun där du kan hämta vatten för
hushållsbehov om du har problem med din enskilda brunn. Information om var dessa
tappställen finns läggs upp på kommunens hemsida under perioder då många hushåll i
kommunen har problem med sinade brunnar. Kontakta kommunens avdelning för kommunal
VA om du har frågor om dessa tappställen.
Toaletter
Om du inte får vatten kan du inte använda sin vanliga toalett. Då kan du göra så här:
Hämta så mycket vatten så du kan fylla på toan manuellt med en liten hink.
Använda någon form av torrtoalett:
Enligt krisinfobloggen kan du göra så här:
https://blogg.msb.se/krisinformation/2014/12/09/att-kissa-och-bajsa-nar-vattnet-forsvinner/
Du kan göra en egen torrtoalett med en kraftig plastpåse i en spann. Knyt igen påsen efter
användning. Du kan gärna strö något uppsugande på (ex. sågspån, barkmull) efter att du varit
på toaletten.
Tänk på hållbarheten på påsen och spannen!
Det finns också påsliknande engångs- eller papperstoaletter.
Tänk på att du bör kompostera avfallet i minst 12 månader. Sen kan det användas som
jordförbättring.
OBS! En månad innan skörd av livsmedel ska man inte använda denna kompost som gödsel.
Att tänka på när man har ont om vatten:
Smuts är en grogrund för olika smittor och sjukdomar. Håll rent och vädra ofta. Även om man
har ont om vatten bör man tvätta sig ordentligt varje dag. Tvål och vatten är bäst men man kan
även använda tvättlapp eller våtservetter.
Tips:
Butiker med båttillbehör har ofta enkla torrtoaletter.
Bra saker att ha hemma:
Vattendunkar, gärna med skruvkork och tappkran
Hinkar med lock
Våtservetter, babyservetter/tvättlappar
Plastpåsar
Kraftiga sopsäckar/ soppåsar
Plasthandskar

