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Nya ägare till Hörnans café

God
Helg!

En väg in - Kommunens nya koncept

Skydda dig själv och någon du tycker om

Nyhetsblad till boende i Perstorp

ARBETE

Verksamhet rullar på och anpassas
efter omständigheterna
Den rådande situationen till trots måste verksamheten rulla på för Perstorps

Bostäders personal. Men den anpassas efter omständigheterna. Till exempel
graderas inkomna felanmälningar efter hur akuta de är. Och behöver något

åtgärdas ska inte hyresgäst var hemma, alternativt befinna sig i ett separat
rum i lägenheten under tiden åtgärd utförs.
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FELANMÄLAN

Via webbsidan:
www.perstorpsbostader.se
Via e-post:
perstorpsbostader@perstorp.se
Ring 0435-394 00.

Covid-19 påverkar oss alla och vi har
rekommendationer att följa från myndigheter. Dessa till trots så ska en vardag
fortsätta vilket för Perstorps Bostäders
personal bland annat innebär olika former
av skötsel och åtgärder. Det kan vara en
trasig frys som ska bytas eller en droppande vattenkran som upptäckts.
- Men beroende på vad som felanmäls
görs en gradering på vad som är akut
och vad som kan vänta. Givetvis fixas det
allra mest akuta men vi, och vi har även
pratat med våra underentreprenörer, vill
i största möjliga mån undvika att träffa
människor, säger Micael Ljungberg, förvaltningsansvarig på Perstorps Bostäder.
- Vi ber om förståelse i den situation vi alla
befinner oss i, tillägger han.

010-222 30 00
UTGIVNING

Bo Bladet delas ut till samtliga
hushåll och företag i Perstorps
Kommun

FELANMÄLAN KAN GÖRAS PÅ FLERA OLIKA SÄTT:
- Ring: 0435-394 00 (Notera att det inte går

- Vid skadedjursproblem, ring Anticimex: 042-

att prata in meddelanden)

495 45 00 (Perstorps Bostäder har avtal med

- Mina sidor: på www.perstorpsbostader.se

Protector försäkring)

(Måste registrera sig första gången)

- Felanmälan hissar, Ring till Kone Hissar:

- E-post: perstorpsbostader@perstorp.se

0771-50 00 00

- Vid akuta ärenden om Perstorps Bostäder inte

- Perstorps Bostäder har Telenors TV-utbud:

kan nås gäller Avarn Security Fasighetsjour:
010-222 30 00

PRODUKTION & TRYCK

FÖLJANDE GÄLLER JULÖPPETTIDERNA 2020:

UPPLAGA

FOTO OMSLAG

Håkan Wedeby, PerstorpsBostäder
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020-222 222

HELGTIDER

Exakta Creative, Hässleholm

3.700 ex

Det var på Kommunfullmäktigesammanträdet den 29 september som ledamöterna beslutade att säga ja till projektet som
beräknas ta cirka två år att genomföra till
en kostnad av 116,5 miljoner kronor.

Övrigt från Perstorps Bostäders verksamhet kan nämnas att lokalerna i fastigheten
Rosenhill där tidigare Munka Folkhögskola huserade (flyttade i augusti till det
tidigare Brukshotellet vid väg 21) har
anpassats till två nya förskoleavdelningar.
Och i fastigheten Jägaren på Tjäderstigen
utförs arbeten med att bygga lägenhetsförråd.

Vid akuta ärenden om ni inte kan nå
oss, ring Avarn Security på telefon

Perstorps Bostäder är också involverade
i projekt Poppeln 13, renoveringen av
kommunhuset. Bolaget förvaltar fastigheten som ägs av Perstorp Näringslivs AB
vars vd är densamma som för Perstorps
Bostäder.
- Det är ett stort projekt som lyfter hela
centrum. Det blir till exempel enklare att
nå kommunens kundtjänst samtidigt som
alla butikslokaler förbättras och anpassas,
säger vd Henry Roos.

Telefonöppet mån-ons 21-23 december

Vecka 53 och vecka 1 endast telefonöppet

mellan klockan 10-12.

vardagar mellan klockan 10-12.

Torggatan 3, 284 32 Perstorp
0435-39 400
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se

NYA LOKALER

Kommunhuset renoveras
till Centrumhus – här är
förvaltningarna under tiden
Arbetet med att renovera kommunhuset är påbörjat. Entre-

prenörer har etablerat sig, staket satts upp och parkeringsplatser stängts av. Kommunens lokaler och korridorer där
förvaltningar har verksamhet ska vara helt utrymda innan
31 december. Utflytt har skett i omgångar.
Men vart tar alla vägen?

Svaret är hit:
• Plan- och byggförvaltningen var först ut med att lämna
Torget. Det gjordes under vecka 47. Verksamheten delar
numera lokaler med Arbetsmarknadsenheten på Torggatan.
• Socialförvaltningen och kundtjänst flyttade under vecka 49
och huserar i Försäkringskassan tidigare lokaler på Hantverkaregatan. Kundtjänst har adress 9D medan socialförvaltningen har 9C.
• Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Överförmyndarverksamhet och Barn och utbildningsförvaltningen flyttade under vecka 50 till det före detta SiS-hemmet på Trastvägen. Fastigheten har en beteckning som en
av möteslokalerna i ”gamla” kommunhuset: Ugglan.
Observera att telefonnummer och e-postadresser för kontakt med kommunen inte berörs av flytten. Däremot ändras
besöks- och postadress till Hantverkargatan 9.
Återflytt till kommunhuset är planerad till senare delen av
2022. Fastigheten förändras under byggtiden till ett Centrumhus där tankegången är att det ska vara tillgängligt och
välkomnande för alla. Parollen är ”En väg in”.

HYRESAVIER

Välj Autogiro, e-faktura
eller faktura på e-post
istället för pappersfaktura
Varje månad är det ett stort antal
hyresavier som skickas ut till

hyresgäster i Perstorps Bostäders
bestånd. Men för att underlätta

hantering och även för miljöns
skull vill bolaget hellre att alla
hyresgäster väljer autogiro,

e-faktura eller faktura på e-post.

Vilket alternativ som passar bäst avgör
du som hyresgäst.
För autogiro finns en blankett på kontoret att fylla i. Kontakta kontoret (antingen
via mejl annelie.andersson@perstorp.se
eller 0435-394 04) för att få blanketten
som efter ifyllnad och underskrift läggs
i brevlådan på Torggatan 3 (sitter på
väggen till vänster om skyltfönstren).
För e-faktura krävs en anmälan via er
internetbank.
För faktura på e-post, skicka ett mejl till
annelie.andersson@perstorp.se
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EN HÄLSNING

Extra pengar till julklappar
till kommunanställda –
”Personalen är ovärderlig”
2020 är snart till ända. Ett år som präg-

BIlderna är gjorda av/Copyright A-Konsult.

lats av den pågående coronapandemin

En Väg in – kommunens nya koncept
som sätter kundens fokus i fokus

vilket påverkat oss alla.
Kommunens verksamhet har under hela
tiden bedrivits, och bedrivs, på bästa
och mest anpassade sätt för att möta
gällande rekommendationer
Det i sin tur har ställt krav på all personal
som gjort och gör ett jättejobb under speciella förutsättningar. För att visa kommunens
uppskattning har kommunstyrelsen beslutat
avsätta ytterligare 300 000 kronor till julklappar till personalen.
- Det var en självklarhet att göra. Personalen är ovärderlig och vi vill verkligen framföra ett varmt tack för allas uthållighet under
detta svåra år, säger kommunstyrelsens
ordförande Torgny Lindau (PF).
- Viktigt att poängtera är också att julklapparna inhandlats lokalt. Verksamheter har
haft ett mycket tufft år och genom att handla
lokalt kan vi som kommun stötta upp och
gynna dem vi har på orten.

Ombyggnationen av kommunhuset till ett centrumhus har parollen ”En väg in” som
ledord. Det innebär bland annat att det ska bli enklare för besökare att komma till
kommunen då kundtjänst flyttas från nuvarande våning 1 till husets entréplan.
Nya Kundtjänst beräknas kunna välkomna besökare under 2022. Då gör man
det i lokaler vars entré ligger mitt på
fastigheten. Idag huserar Apoteket i de
aktuella lokalerna men Apoteket flyttar till
större butiksyta med ingång i hörnet mot
Köpmangatan.
Men vad innebär då konceptet ”En Väg
In”?
Nina Merheim Stranne arkitekt på A-konsult i Helsingborg reder ut:
- För att förstå tanken bakom utformningen

Torgnys julhälsning till personalen

Julen står inför dörren och ett verksamhetsår går mot sitt slut. Det har varit
ett annorlunda år med stora påfrestningar på oss alla. Vi lever i en extraordinär tid som vi kommer att ta oss igenom om vi alla hjälps åt.
Julen är för många en högtid där vi samlas med våra nära och kära och
en tid för återhämtning, jag hoppas att du får den möjligheten den här julen
då påfrestningarna har varit stora. Jag vill rikta ett stort varmt tack till dig för
just dina insatser för Perstorps kommun under 2020, ni som personal är alla
ovärderliga och återigen ett varmt tack för er uthållighet under detta svåra år.
Med detta vill jag passa på att önska dig en riktigt God Jul
Torgny Lindau (PF)
Kommunstyrelsens ordförande
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av det nya kommunhusets entréplan, är
det bra att skapa sig en förståelse för
kommunens uppdrag och relationen till
invånarna. Det svenska samhället vilar på
det så kallade samhällskontraktet, vilket
i grova drag går ut på att vi som medborgare överlämnar makten till staten och
våra samhällsinstitutioner med förtroendet
att dessa ska verka för ett välfungerande
samhälle. Som medborgare finansierar
vi samarbetet huvudsakligen med våra
skattemedel, och i utbyte förväntar vi oss
myndigheter som levererar en fungerande
infrastruktur, goda skyddsnät och en
god service.
- Vidare skapar en ombyggnation förbättrade förutsättningar och möjligheter för
lokalsamhällets enskilt största samhällsinstitution att tillmötesgå ovan nämnda
förväntningar, och kanske framförallt
förväntningen på god service. Vi ska hålla
i åtanke att kommuninvånarna är byggnationens främsta finansiärer och att det är
för dem som var och en av kommunens
tjänstemän går till jobbet.
Konceptet En Väg In bygger på ett förhållningssätt om att det ska vara enkelt
att komma i kontakt med kommunen, att
kommunen finns till för invånaren och att
varje invånaren i kontakten med kommunen ska känna sig som att just denne är

kommunens viktigaste.
Det ska finnas en tydlig väg in i kommunen för invånarens ärenden och frågor,
och en lika tydlig och målmedveten process för att leverera ett bra svar tillbaka
till invånaren. I många fall ska invånaren
kunna erhålla ett svar direkt i Kundtjänst.
- Vi nu bygger ett modernt kommunhus,
där vi utgår ifrån invånarens behov och
bygger så att vi som kommun på bästa
sätt kan arbeta för att möta dessa. Det
blir närmare och enklare att komma i
kontakt med kommunen, och det är något
som vi tycker är jätteviktigt och har varit
ledstjärna genom hela planering, säger
Frida Beijer, enhetschef för Kundtjänst
och tillika utvecklingsstrateg på Perstorps
kommun.
Tankegångarna vid skapande av nya
Kundtjänst har varit, och är, att en känsla
av trygghet, vänlighet, integritet, likvärdighet och optimism alltid ska finnas med.
Därför har kundtjänst lokaliserats till en
centralt placerad lokal på entréplan, med
dörrar som öppnar upp mot torget och
som tydligt signalerar var kunden ska
vända sig för kontakt med eller besök till
kommunen.

- Kundtjänsts lokaler är utformade så
att varje kundtjänstmedarbetare ostört
kan rikta kunden och ärendet ett hundraprocentigt fokus. Telefonsamtal och
mejl hanteras under tiden av en annan
kundtjänstmedarbetare i ett så kallat
back-office, och andra administrativa
uppgifter hanteras i ett, från foajén, avskilt
kontorslandskap, berättar Nina Merheim
Stranne.
Vid bokade besök anmäls ankomst vid
receptionsdisken. En notifikation går iväg
till en mötesvärd, som möter upp. Alla
besökare får ett likartat bemötande av
kundtjänst och mötesvärdar, passerar
genom samma ingångar och har sina
möten i likartat inredda mötesrum (särskilt
utformade för att dessutom möta gällande
sekretess- och säkerhetsnivåer).
Ombyggnationen av fastigheten Poppeln
13 ska inte bara ses som ett husbygge,
utan också som en ombyggnation av
kommunens förhållningssätt till ledorden
engagemang, service och bemötande.
Kontakten med kommunen ska vara enkel
och smidig. Till exempel ska det räcka
att ställa sin fråga en gång och vill man
kontakta kommunen under lunchtid är
det öppet.

BIlderna är gjorda av/Copyright A-Konsult.

Via kundtjänst skapas också en kunskapsbank för kundärenden. Kundtjänst
blir en så kallad första-linje-organisation
där medarbetarna har service och bemötande som sitt expertområde. Kundens
fokus sätts i fokus.
-Det nya kommunhuset innebär också
förbättrade möjligheter till samverkan förvaltningar emellan, med bättre lokaler och
flera spontana ytor att träffas på. Så detta
blir på många sätt en bra för många,
säger Frida Beijer.

LSS

Dagligverksamhet fräschar upp bänkar och lekplatser
Vatten, skurborste, såpa, diskmedel och ättika är bra hjälpmedel vid rengöring.
Precis det använder deltagarna inom daglig verksamhet när de fräschar upp
bänkar på flera platser i centrum.

Före

- Det här är en superbra sysselsättning för våra deltagare, säger Sofie Ångqvist,
handledare inom Dagligverksamhet LSS.
Daglig verksamhet är sysselsättning i
Perstorp Kommun enligt LSS (Lagen
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). I samarbete med teknik- och
serviceförvaltningen hjälper deltagarna
nu till med uppfräschning och renovering
av bänkar och lekplatser. Till exempel har
bänkarna utanför Ica och lekställningar i
Stadsparken tvättats och även bänkarna
på torget har fått sig en rengöring.
- Vi är jätteglada över att vi fått det här
nya uppdraget. Det är en superbra
sysselsättning för våra deltagare. De gör
något meningsfullt som märks för alla.
Dessutom är det utomhus vilket är extra
bra i dessa tider, säger Sofie Ångqvist,
handledare inom Dagligverksamhet LSS.
Två dagar i veckan brukar gänget

bestående av tre till fem deltagare vara
ute och jobba. Såväl förmiddag som eftermiddag ägnas åt underhållningsarbeten.
Avbrott görs för fika och lunch.
- Vi samarbetar även med ridklubben där
vi också är och jobbar. Förhoppningsvis
blir vintern mild så vi kan fortsätta. Tanken
är att vi sedan framåt våren ska olja det
vi tvättat.

Efter!

Med i vagnen de drar runt har de med
sig vatten och rengöringsmedel men
också verktyg som används vid mindre
justeringar och reparationer. Framöver
är planen att deltagarna även ska byta
trasiga brädor som upptäcks.
Förutom utomhusarbeten kan deltagarna
även ägna sig åt tillverkning av olika föremål som erbjuds till försäljning.
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HÖRNANS CAFÉ

Annika Larsson (t.h) driver Fenix Larsson & Larsson med verksamhet i Klippan, Örkeljunga, Åstorp och Röstånga. Sedan november är de även ägare till Café
Hörnan i Perstorp där Rebecca (t.v) är en i personalstyrkan.

Nya ägare till Hörnas café
De är nya men ändå inte nya.
Ägarna till Hörnas café må vara nya
men nya i branschen är de definitivt
inte. I och med att Fenix/Larsson&Larsson tagit över verksamheten i Perstorp
har de nu café och bageri på fem orter i
Söderåsenområdet.
Att ta en fika på ett café är en uppskattad
avkoppling hos många. Social samvaro
med en konditoribakad godbit med
tillhörande dryck är ett trevligt inslag i
vardagen. I Perstorp är utbudet av caféer
inte de allra största men möjligheten att ta
en fika finns dock i varierande grad. Den
mest traditionella varianten erbjuds på
Café Hörnan som ligger i just hörnet av
kommunhuset, delen som gränsar till där
Köpmangatan ansluter till Stockholmsvägen.
Caféet, som sedan november har nya
ägare, är en av verksamheterna som
berörs av den kommande renoveringen
av kommunhuset.
- Vi får under en period flytta till provisoriska
lokaler då våra lokaler ska göras om och
anpassas. Till exempel ska entrén flyttas
till mer mitt på och kundtoaletten görs
om och tillgänglig så gästerna slipper ta
sig upp för trappor. Dessutom får vi även
tillgång till butikslokalen intill vår nuvarande vilket öppnar möjligheter, berättar
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Anna-Mona Svensson som tillsammans
med barn och barnbarn är med och driver
Fenix/Larsson& Larsson med verksamhet
i Klippan, Röstånga, Åstorp och Örkelljunga.
- Det fungerar mycket bra. Vi har våra
diskussioner men bråkar aldrig, säger
dottern Annika Larsson och tillägger:
- Mamma (Anna-Mona) är den som sköter
administrationen och den verkliga entreprenören i familjen.
Perstorp är en kommun de nya ägarna
känner väl sedan tidigare.
- Vi har levererat produkter till Hörnan
tidigare och faktum är att vi har företag
i Perstorp dit vi levererar varje vecka så
Perstorp känner vi väl. Dessutom har vi
flera i personalen som bor i Perstorp så
när möjligheten dök upp att ta över verksamheten i Perstorp kändes det naturligt
och spännande, berättar Anna-Mona.
Att kommunhuset ska renoveras och
caféet få uppfräschade lokaler ses som
mycket positivt. Men en liten nackdel som
de nya ägarna lyfter fram är att de kom in
sent i processen i och med att renoveringen påbörjas redan vid årsskiftet.
- Lite synd är det men vi får och har ändå
fått mycket fint gehör för våra synpunkter.
Vi känner oss otroligt väl bemötta. Faktiskt
det bästa någonsin. Vi känner oss tacksamma och verkligen välkomna, berättar

Annika Larsson som tillsammans med
brodern Pelle och brorsonen Simon sköter
drift och bakning.
- Vi bakar allt från grunden. Vi erbjuder allt
från matbröd och färdigbredda smörgåsar till bakverk och småkakor. Och vill
man beställa något särskilt går det också
utmärkt. Vi gör till exempel bröllopstårtor,
säger Annika och tillägger:
- Service är mycket viktigt för oss därför
har vi även söndagsöppet. Det ska vara
möjligt att ta sig en fika eller komma och
handla matbröd alla dagar i veckan. Vi
har förresten stängt endast fyra dagar om
året, juldagen, annandag jul, nyårsdagen
och midsommardagen. Samtidigt vill vi
också understryka att vi inte är ute efter
att konkurrera med övriga verksamheter
likt vår utan vi kompletterar varandra.
Så här under pågående coronapandemi
är det ofrånkomligt att inte beröra ämnet.
Fenix/Larsson & Larsson jobbar aktivt
med att anpassa verksamheten efter
gällande råd och rekommendationer.
Till exempel finns plexiglas uppsatt vid
kassan och personal serverar sittande
gäster vid borden. Ingen tar bestick, glas,
porslin eller häller upp dryck utan det gör
personalen.
- Och är det någon som inte vill komma
in i lokalen men ändå vill handla kan vi
möta upp utanför och leverera samt ta
betalning. Vi är flexibla och coronaanpassar allt vad vi kan för allas bästa,
berättar Annika.
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Håll dig uppdaterad via bekräftad
information/Update yourself with
confirmed information:

*
*
*
*
*
*
*
*

www.folkhalsomyndigheten.se
(information på flera språk)
www.krisinformation.se
www.msb.se
www.1177.se
www.skane.se/coronavirus
www.informationsverige.se
(information och filmer på flera språk)
www.regeringen.se
www.perstorp.se/coronavirus

FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER
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testningen går till i din region.

Halt ute? - Hämta sand här!
Vintersäsongen är här vilket innebär
varierad väderlek med inslag av snö
och is. När det blir halt ute är du
välkommen att hämta sandningsgrus
när du behöver halkbekämpa utanför
ditt hus.
Nedan finns beskrivet var sandningsgruset finns att hämta (Se text och
karta). Spade och hink tar var och en
med sig själv. Max två spannar/hinkar
per hushåll får fyllas.

• Järnvägsgatan 2 (Tekniska kontoret
finns 2 stycken).
• Österbo.
• Ybbåsen finns 2 stycken.
• Ugglebadet.
• Folkets Park.
• Stationsparkeringen.
• Spjutserödsvägen - Oderljungavägen.
• Parkskolan.
• Snorregatan Klockareskogens förskola.
• Köpmangatan – väg 21 (efter järnvägs
övergång).

HALKA
•
•
•
•

Järnvägsgatan – Oderljungavägen.
Väg 21:s påfart – Mossvägen.
Rondell väg 21 – väg 108.
Spjutserödsvägen 13 (Grundströms
backe).
• Linjevägen – Jättegatan.
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SÄKERHET

Skydda dig själv och
någon du tycker om
mot brand – testa din
brandvarnare
December och januari är de månader
då det brinner mest i våra bostäder.
Den vanligaste brandorsaken i villa
och radhus är att något i eller runt
om eldstaden fattar eld. I lägenheter
är den vanligaste orsaken att en påslagen platta på spisen glöms bort.
En annan vanlig brandorsak är bortglömda levande ljus. Under ett år startar
levande ljus i genomsnitt 200 bränder varav 100 av dessa inträffar i just december
och januari.
Så se till att ha fungerande brandvarnare
i bostaden. Ett enkelt sätt att se om
brandvarnaren fungerar är att trycka på
testknappen. Ett lika enkelt sätt är också
att minst en gång per år byta batteri.
Dessutom finns en sms-tjänst som hjälper
till att påminna om att testa brandvarnaren. Gå in på www.aktivmotbrand.msb.
se och skriv ditt eget eller någon annans
mobilnummer. Då får mottagaren en
påminnelse om att testa brandvarnaren
via sms.
Andra bra redskap att ha i bostaden i
händelse av brand är pulversläckare,
brandfilt och spisvakt. Dessutom är
kunskap ytterst värdefullt om hur du, eller
dina nära och kära, både kan förebygga
och själv hantera en mindre brand.

MER INFORMATION:
www.dinsäkerhet.se
www.msb.se
www.rsnv.se

Se även Julfilmen ”Låt inte julen gå
upp i rök”: https://www.youtube.
com/watch?v=MBYE5qCuuwY
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VATTENVERKET

Långsiktiga lösningar pågår
för Perstorps vattenverk
Under november har vattenåtgången
i Perstorps kommun sjunkit något
jämfört med oktober månad. Nya
reningssteg planeras för att öka
kapaciteten i vattenverken.

– Vi hade en lägre förbrukning i november jämfört med oktober, men vi ligger
fortfarande över tidigare års förbrukning.
Vi jobbar intensivt med att hitta lösningar
inför nästa sommar, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på
NSVA.
Den höga vattenproduktionen för årstiden
har gett upphov till misstankar om läckor.
– Vi har personal som är ute och letar
läckor. Det har gett resultat och vi kommer att fortsätta leta. Tips från allmänheten har också gjort att vi hittat läckor
och tar gärna emot fler tips. Hör av dig till
NSVA på 010-490 97 00 för varje droppe
räknas, säger Jonas Håkansson.
Sedan tidigt i våras har olika insatser
gjorts som pågått under sommaren och
även nu under hösten. Främsta anledningen till att produktionen inte kan höjas

i vattenverken beror på att råvattnets
kvalitet drastiskt har förändrats jämfört
med tidigare och att anläggningarna inte
är optimerade för den råvattenkvalitet som
finns idag. Till exempel måste höga järnhalter renas bort innan det blir ett godkänt
dricksvatten. Järnet som renas bort sätter
igen sandfiltret i infiltrationsbassängen.
– Skumning av infiltrationsbassängen
måste göras varannan till var tredje vecka
jämfört med tidigare då det räckt med
en till två gånger per år, säger Jonas
Håkansson.
Personalen på avdelning Dricksvatten
genomför olika tester och kontroller. Bland
annat undersöks om nya brunnar behövs
och var de ska placeras. Olika försök
genomförs för att få till en bättre rening av
råvattnet. Nya reningssteg planeras för att
öka kapaciteten i vattenverken.
– Allt detta och mer därtill gör vi för att
kunna föreslå långsiktigt hållbara lösningar
och åtgärder, men testerna tar tid att
genomföra. Hur länge kapacitetsbristen i
vattenverken fortsätter beror på hur försöken går, säger Jonas Håkansson.

Råvattnet renas i en infiltrationsbassäng som är ett av flera reningssteg innan det håller dricksvattenkvalitet. På bilden syns hur mycket järnet fäller ut. Foto: NSVA.

