Hälsoskydd

VATTENPROVTAGNING 2021
Hämta flaskor
Flaskor och orderblanketter finns att hämta under
vardagar mellan kl. 8.00 - 16.00 i Vaxholms
kommunhus reception på Eriksövägen 27 B.
Dag före afton och röd dag kl. 8.00 – 13.00.
Under perioden 1 juli till 31 juli är det lunchstängt
11.45 - 12.30.

Inlämning av flaskor
Datum, Vaxholm, Eriksövägen 27B
Flaskorna lämnas i receptionen senast kl 12.45:
25 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april
1 maj – 31 aug, varje helgfri måndag
(ej dag före helgdag och röd dag)

Flaskor och orderblanketter finns att hämta
vardagar mellan kl. 9.00 - 15.00 på miljökontoret
SRMH på Kemistvägen 8, i Täby – dock ej dag före
helgdag och röd dag. Dag före afton 9.00 – 13.00.

6 september, 27 september, 25 oktober, 22
november och 6 december

Obs! Avvikande öppettider kan förekomma pga
Coronapandemin! Se www.srmh.se.

Datum, SRMH, Täby, Kemistvägen 8, plan 2
Flaskorna lämnas in senast kl 13.00:

Provtagning
Ta vattenprovet samma dag som du ska lämna in
provet.
Innan du tar vattenprovet är det viktigt att du läser
igenom provtagningsanvisningen. Du måste
använda ALS egna provtagningskärl samt ALS
orderblankett.
Fyll i orderblanketten samt etiketter på alla
flaskor noggrant så att du får rätt analys utförd.
Vid enbart kloridprovtagning ska du kryssa i rutan
för endast klorid.
Labbet hälsar:


Det är viktigt att provtagningstid anges.



Se till att flaskan för radonprovtagning är
toppfylld!

1 januari – 30 april, varje helgfri måndag
(ej dag före helgdag och röd dag, ej 5 april)
1 maj – 31 aug, helgfria måndagar och torsdagar
(ej dag före helgdag och röd dag, ej heller 13 maj)
1 september – 31 december, varje helgfri måndag
(ej dag före helgdag och röd dag)

ALS Scandinavia, Rinkebyvägen 19c,
Danderyd (endast inlämning)
Inlämning av prover kan ske 08:00-23:30 helgfri
måndag-fredag. Provet bör dock lämnas in före kl
14:00.
På fredagar måste provet lämnas in så tidigt som
möjligt och bör alltid föranmälas via telefon. Ett
prov som inte föranmäls och anländer senare än
14:45 kan inte tas emot.

Analyser och priser

Obs! Ingen inlämning 2 april och 25 juni.

Beskrivning av analyser och priser finns på
orderblankettens baksida. Priserna gäller endast
om den fastighet där provet är taget ligger i Täby
eller Vaxholm.

Har du frågor, kontakta:


SRMH, 08-578 663 00.



ALS Scandinavia, 08-527 75 200.
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