HÄLSOSKYDD

Vattenprovtagning 2022
Hämta flaskor

Analyser och priser

Vaxholms kommunhus
Flaskor och följesedlar finns att hämta i
receptionen på Eriksövägen 27 B.
•
•

under vardagar mellan 8.00-16.00
dag före afton och röd dag 8.00-13.00

Under perioden 1 juli-15 augusti är det
lunchstängt 11.45-12.30.

Beskrivning av analyser framgår på följesedelns
baksida. För priser, se separat prislista.
Labbavtalet gäller endast om den fastighet där
provet är taget ligger i Täby eller Vaxholm

Lämna in flaskor
Vaxholms kommun, Eriksövägen 27 B
Flaskorna lämnas i receptionen senast 12.30

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor (SRMH) i Täby
Flaskor och följesedlar finns att hämta på
Kemistvägen 8 i Täby
•
•

•
•
•

vardagar mellan 9.00-15.00
dag före afton 9.00-13.00

Ingen hämtning dag före helgdag och röd dag.
Obs! Avvikande öppettider kan förekomma, så
kontrollera att vi har öppet innan du kommer.
Öppettider finns på vår webbplats
www.srmh.se.

SRMH, Kemistvägen 8 plan 2, Täby
Flaskorna lämnas in senast 12.00
•
•
•

Provtagning
Ta vattenprovet samma dag som du ska lämna
in provet, så nära inpå senaste inlämningstid
som möjligt. Gäller inte ”endast klorid”.
Innan du tar vattenprovet är det viktigt att du
läser igenom provtagningsanvisningen. Du
måste använda Eurofins egna provtagningskärl
samt Eurofins följesedel.
Fyll i följesedeln samt etiketter på alla
flaskor noggrant, så att du får rätt analys
utförd. Vid enbart kloridprovtagning ska du
kryssa i rutan ”endast klorid”.
Notera följande:
•
•

7 mars och 4 april
1 maj-31 augusti. Varje helgfri måndag
(ej 6 juni)
5 september, 3 oktober, 7 november och
5 december

14 februari-30 april, varje helgfri måndag
(ej 18 april)
1 maj-31 augusti, helgfria måndagar och
torsdagar (ej 26 maj, 6 juni och 23 juni)
1 september-31 december, varje helgfri
måndag (ej 26 december)

Eurofins laboratorium
Ingen provinlämning kan ske på andra
inlämningsställen än de som är angivna ovan.
Inlämning på Eurofins egna inlämningsställen
är ej möjligt genom detta avtal.
Detta för att säkerställa rätt logistik för
Eurofins, att rätt analyser ska utföras och för att
sättning av prover i labbet ska kunna
genomföras inom upphandlad tidsgräns.

Kontakt
Vid frågor kontakta

Det är viktigt att provtagningstid anges
Se till att flaskan för radonprovtagning är
toppfylld! Säkerställ att det inte finns någon
luftbubbla i radonflaskan.

•
•

SRMH 08-578 663 00
Eurofins kundsupport 010-490 81 10

________________________________________________________________
Postadress
SRMH, Täby Kommun
18380 Täby

Besöksadress
Kemistvägen 8 2 tr

Telefon
08-578 663 00

Org. nummer
212000-0118

E-post
miljokontoret@srmh.se

