
Instruktion för avläsning vattenförbrukning  
 

 
I och med den pandemi som råder i samhället har styrelsen beslutat att varje hushåll 
själva får läsa av sina vattenmätare detta år. 
Avläsning ska ske i så nära anslutning till årsskiftet 2020/2021 som möjligt och ska vara 
inlämnad senast den 5 januari 2021 i brevlådan Axel Swartlings gata 220. Nedan 
finner ni en enkel instruktion hur ni ska gå till väga. De allra flesta känner nog till hur 
man gör och det är lätt att vara övertydlig – men av skadan blir man vis sägs det – och vi 
har haft en hel del felaktigheter med angivna mätarställningar under åren som har fått 
rättas i efterhand. 
 
En enkel instruktion följer nedan: 
 

1. Leta upp vattenmätarna i det lägsta planet i ert hus. Identifiera vilken mätare 
som är för kallvatten- respektive varmvatten. Om det råder osäkerhet på vilken 
mätare som är vilken låt då varmvattnet rinna någon minut i det plan där 
mätarna är belägna, ni kan då känna vilket rör som blir varmt och till vilken 
mätare det leder (varmvattenmätaren). 

 
2. Skriv av mätarställningarna som visas på mätarna. Observera att det endast 

är siffrorna före kommatecknet som ska skrivas på ifyllnadsblanketten. Det är 
siffror i svart, inte de röda siffrorna. Se nedanstående exempel. I detta fall så ska 
man skriva upp 545 på blanketten. Kontrollera ytterligare en gång att ni skrivit 
rätt på blanketten (varmt på varmvattenmätare – kallt på kallvattenmätare).  

 
 

 



 

Blankett för vattenavläsning – inlämnas till ASG 220  
 

Sista inlämningsdatum för blanketten är 5 januari 2021. 
Försök att fylla i era mätarvärden så nära årsskiftet som möjligt. Kommer 
inte blanketten in i tid så kommer vi att använda oss av er förbrukning från 
föregående år.  
Behöver ni hjälp med avläsningen – kontakta då styrelsen så får vi se hur vi 
kan lösa det. 

 
Avser Axel Swartlings gata nr ………………………… 
 
 
 
Avläsning av kallvattenmätare …………………………m3 
 
Avläsning varmvattenmätare……………………….......m3 
 
 
 
Signering …………………………………………………… 
 
 
Namnförtydligande……………………………………… 
 
 
E-post…………………………………………………………… 
 
 
Telefonnummer ……………………………………………… 
 
 
Datum ……………………………………………………………. 


