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HÅLLBART
VATTEN

I din hand håller du nu samhällsinformation
om ditt vatten och avlopp. Här får du tips på
hur du kan göra skillnad för miljön, nära dig.

Vad blir ditt

miljövänliga nyårslöfte?
Städa med rent samvete

Drick kranvatten

Dags att börja städa med rent samvete och enbart använda miljövänliga rengöringsprodukter. Överdriven användning av onödigt
starka rengöringsmedel resulterar i att stora mängder miljö- och
hälsoskadliga kemikalier i onödan släpps ut i vår natur.

Vanligt kranvatten är både nyttigt, billigt och miljövänligt!
Dricksvatten är också vårt mest kontrollerade livsmedel.
Kranvatten måste inte fraktas långa vägar från tillverkaren till
inköpsställen. För att ta hänsyn till såväl miljö som ekonomi låt
ditt nyårslöfte bli att dricka kranvatten.

Olika produkter påverkar miljön olika mycket. Undvik medel med
beteckningen "antibakteriellt" eller "desinficerande" då dessa är
giftiga för vattenlevande organismer och kan vara svåra att bryta
ned. För att ta hänsyn till såväl hälsa som miljö låt det därför bli
ditt nyårslöfte att vara sparsam med rengöringsmedel och se till
att de som används är miljömärkta.

Fler tips på bra nyårslöften där du
kan göra skillnad för miljön, hittar
du på
www.vasyd.se/hallbartvatten

Gott nytt miljöår
önskar VA SYD

För miljön, nära dig.
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Gör skillnad! För miljön, nära dig.

Måla miljömedvetet utan kadmium

Välj miljömärkta produkter

Lämna tillbaka dina gamla mediciner

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.

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.

Inget fett i avloppet!

Överbliven färg är farligt avfall

Dosera rätt

Matfett stelnar och kan orsaka
stopp i avloppsledningarna. Torka
alltid ur stekpannan med papper
innan du diskar den. Större mängder
olja samlas i en tetraförpackning
som sedan slängs i soppåsen.

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

Plånboken och miljön mår bäst när
du doserar tvättmedel rätt. För att
dosera rätt behöver du veta hur hårt
vattnet är där du bor. Vattnets hårdhetsgrad och tvättips hittar du på:
www.vasyd.se/doseraratt
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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

VÄND PÅ BLADET ≥

