
Watering ban and fire ban imposed

Watering ban throughout the municipality for those with municipal water
A watering ban is imposed from 4 July and until further for those with municipal water. This also applies to 
those who live in rented homes. Having municipal water means that you do not have your own well. 

This ban means that:
• You may not water using a hose or sprinkler.
• You may not wash your car using a hose or high pressure washer.
• You may not fill pools, jacuzzis, hot tubs, or inflatable pools with drinking water.
• You may not use a high pressure washer on façades, terraces, or the like.

Those who have their own well
Those who have their own well are not affected by the watering ban, but are still urged to conserve water. 
Measure water levels often if possible and consider your options if your well would run dry. 

Fire ban throughout the municipality
A fire ban has been imposed until further notice. The ban means that it is not allowed to light fires outdoors. 
However, there are some exceptions to the ban: 
• You may use the barbeque grill in your own garden or in a specially prepared barbeque area.
• You may use a disposable barbeque grill if it is properly set up. It must never stand directly on moss or grass.
• You may have candles and kerosene lamps outdoors.

For more information: 
osk.hultsfred.se • www.hultsfred.se • www.facebook.com/Hultsfredskommun • 0495-24 00 00

ي وحظر إ�قاد النار
 العمل بحظر الس�ق
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 .  ال ُ�سمح لك بغسل الس�ارة بالخرطوم أو غسالة الضغط العا�ي
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 من كان لد�ه ب�ئ خاص به: 
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 حظر إ�قاد النار �ف
ي الهواء الطلق. 

ي الحظر عدم السماح ب��قاد النار �ن ن إشعار آخر. و�عىن  �جري العمل بحظر إ�قاد نار إ� حني
 ناءات من الحظر: إال أن هناك بعض االستث

 لذلك. 
�
ي مكان شواء معد خص�صا

ي حد�قتك أو �ن
 ُ�سمح لك بالشواء ع� الشوا�ة �ن

 ع� الّنباتات 
ً
 ع� نحو صحيح. وال ُ�سمح أبدأ بأن تكون منص��ة

ً
ُ�سمح لك باستخدام شوا�ة المرة الواحدة إن كانت منص��ة

ًة.   الّطحلبّ�ة أو الحش�ش مبا�ش
ي الهواء الطلق. 

ن �ن وسني  ُ�سمح لك ب��قاد الشم�ع ومصابيح ال��ي
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