
 
 

Att kissa och bajsa i toaletten när det inte levereras något kommunalt vatten. 

             När det inte finns något vatten alls på grund av till exempel vattenläcka: 

 

Skulle det inträffa en vattenläcka och du inte har något vatten alls är ett tips att sätta en kraftig 
plastpåse i toalettstolen, så att den kan användas som ett ”torrdass”. Knyt ihop påsen efter 
toalettbesöket och släng i soppåsen för brännbart. 

 

Vet du om att du kommer att bli utan vatten någon dag kan du använda samma tips som ovan 
men du kan då göra ett litet hål i påsen, så att kisset rinner igenom och ner i toalett-stolen och 
bajset stannar kvar i påsen. Knyt ihop påsen när du är klar och släng den i soppåsen för 
brännbart. 

 

Om du blir utan vatten i flera dagar då kan du med lite uppfinningsrikedom bygga en egen 
provisorisk toalett genom att till exempel använda en hink med kattsand av kisel som är brännbart 
material.  

 

Ett annat tips är om du har ett närliggande vattendrag att hämta vatten från eller om det finns snö 
att smälta, så kan du nödspola i toaletten genom att hälla med hjälp av till exempel en liten hink 
med vatten direkt i toalettstolen. 

 

Vattnet stängs av på grund av planerat underhållsarbete och du uppmanas att 
spara vatten 

 

Skulle du få information om ett planerat underhållsarbete, där du kommer att drabbas av 
vattenbrist och du uppmanas att spara vatten passa då på att fylla upp några stora kärl innan 
vattnet stängs av. Med till exempel en liten hink kan du nödspola toaletten, om du häller i vattnet 
direkt i toalettstolen. 

 

När det är strömavbrott och vattenförsörjningen är påverkad 

 

Vid en kris kan vattenförsörjningen påverkas då vattenverket och pumparna behöver el för att 
fungera. Följ ovannämnda tips och ta reda på vad kommunen går ut med för information kring 
detta scenario. 

 

 



Bra saker att ha hemma i krislådan 

            *Vattendunk, gärna med skruvlock och tappkran  
* Hinkar med lock  
* Våtservetter  

 

 

 

              Vid frågor 

            Besök Bollebygds hemsida för information www.bollebygd.se 

Ring teknisk kundtjänst 033-430 56 00 

Ibland kommunicerar kommunen via SMS för att uppdatera drabbade invånare. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bollebygd.se/

