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www.vasyd.se/hallbartvatten

10 000 ton tvättmedel
överdoseras!

Snabba tips för klimat
smart
tvättande

Vi som bor i Sverige använder cirka 45 000 ton tvättmedel per år.
Minst 10 000 ton av det är helt onödig överdosering.
För mycket tvättmedel ger stor mängd lödder, vilket försämrar
bearbetningen av tvätten. Kom ihåg att tvätten inte blir renare vid
överdosering, däremot kan tvättmedel sitta kvar i tyget och kan
ge både hudirritationer och allergier.

>> Sortera rät t

>> Dosera rät t

>> Välj miljömärkt
>> Välj rät t temperatur

>> Ta det lugnt med
blek- och sköljmedel

>> Låt tvätten luf ttorka

Tvätta eller vädra?

Hårt eller mjukt vatten?

Behöver kläderna verkligen tvättas? Om de bara använts en gång
kanske de inte behöver tvättas? Prova att hänga dem utomhus och
låt dem vädras ur istället för att tvätta dem. Då sparar du både på
plaggen och miljön.

För plånbokens och miljöns skull är det bäst att dosera tvättmedel rätt. För att vara säker på att du inte öser i en massa
onödigt tvättmedel behöver du ha koll på hur hårt vattnet är där
du bor. Dosera efter tvättmedelsförpackningens anvisningar.
Aktuella siffror och tvättips hittar du på

www.vasyd.se/doseraratt

För miljön, nära dig.

DRICK
KRANVATTEN
KÄLLARÖVERSVÄMNING? I SOMMAR!
Mer info på:
www.vasyd.se/skyfall
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Gör skillnad! För miljön, nära dig.

Använd miljövänligt schampo

Måla miljömedvetet utan kadmium

Välj miljömärkta produkter

Zinkpyrition är ett miljöfarligt ämne
som återfinns i mjällschampo och
kosmetika. Zinkpyrition påverkar
vattenlevande organismer negativt.
Välj produkter märkta med Svanen,
Bra miljöval eller EU Ecolabel.

Välj kadmiumfria färger när du målar,
på så sätt minskar utsläppen av
giftiga tungmetaller. Använd färger
med namnet ”hue”, ”sub” eller ”imit”
då vet du att färgen är kadmiumfri.

När du ska handla tvättmedel,
rengöringsmedel eller något
annat, välj i första hand miljömärkta
produkter. Exempel på miljömärkningar är Svanen, Bra miljöval och EU
Ecolabel.

Välj silverfria träningskläder

Överbliven färg är farligt avfall

Lämna tillbaka dina gamla mediciner

Silver är en tungmetall som är
giftig för vattenlevande organismer.
Träningskläder behandlas ibland
med silver och andra antibakteriella
medel för att inte lukta svett. Undvik
kläder märkta med "antibakteriella".

All överbliven färg, även vattenlöslig
färg, ska hanteras som farligt avfall
och lämnas till en återvinningscentral.

Mediciner kan skada naturen och
miljön om vi slänger dem på fel ställe,
till exempel om vi spolar ut dem i
toaletten eller i vasken. Lämna därför
dina gamla och överblivna mediciner
där du kan hämta ut receptbelagda
mediciner.

IllustrationER: Magnus Nordström (millimeter)

Den ökande användningen av kemikalier och andra för miljön skadliga ämnen innebär stora utmaningar för våra reningsverk.
Renare avloppsvatten till reningsverken gynnar naturens kretslopp och är en förutsättning för ett hållbart vatten.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och
har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor.
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor
och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kundservice 040- 635 10 00
kund@vasyd.se
www.vasyd.se
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