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Nu är det dags för Stora Biltvättarhelgen – två
dagar när du kan göra en enkel men viktig
insats för miljön
En helg som gör skillnad, 26 och 27 april vill vi uppmana alla bilägare att tänka till kring biltvätt
och hur vi alla kan bidra till ett renare vatten.
Här är några enkla tumregler för dig som vill tvätta din bil miljösmart:
JA

 Tvätta din bil i en automattvätt eller i en gör-det-självhall
där vattnet renas (helst en miljömärkt). Saknar du
tillgång till tvätthall så är det minst dåliga alternativet att
tvätta på en gräs- eller grusyta där tvättvattnet filtreras.
 Använd miljömärkta tvättprodukter
 Dosera lagom mängd tvättmedel och undvik onödiga
kemikalier när du gör bilen ren invändigt, det går lika bra
med en fuktad microfiberduk
 Avfallssortera överblivna och använda produkter
NEJ





Tvätta på gata eller uppfart, hårda ytor där vattnet
rinner till dagvattenbrunnar
Använda produkter som saknar miljömärkning
Preparera bilen med avfettning utanför tvätthall och
använda kemiska lösningsmedel i onödan
Slänga överblivna eller använda produkter i avlopp eller
hushållssopor

Mitt Vatten
Mitt Vatten är en gemensam satsning av Sveriges 290 vattentjänstverksamheter. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten
om vikten av att ta hand om vårt vatten.
För mer information om Mitt Vatten kontakta:
Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten
tel: 070-240 88 47, kristina.melander@svensktvatten.se

För praktiska frågor och bilder kontakta:
Jonathan Webb, projektledare Onemotion
tel: 072-311 55 29, jonathan.webb@onemotion.se.

Vilka är Svenskt Vatten?
Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga
290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska
frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten skall få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och
förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

