VA SYD Hållbart utskick #02.2016 LUND

Med enkla handlingar i
vardagen kan du hjälpa till
att ta hand om miljön. Här får du
tips och nyheter för en miljövänlig och hållbar vardag.
Det du gör, gör skillnad –
för miljön, nära dig.

Fler människor
i världen äger

en mobiltelefon
än har tillgång
till toalett.

Hur skulle ditt liv påverkas utan tillgång till toalett? För oss är det
en tankelek, men för 2,5 miljarder människor är det en verklighet.

Fira världstoalettdagen
med oss
Besök något av våra avloppsreningsverk
den 19 november: Källby i Lund, Klagshamn i Malmö, och Ellinge i Eslöv.
Där får du lära dig mer om vattnets
kretslopp, rening och vilken plats du
själv har i denna process.
Boka ditt besök på vasyd.se/toalett

Världstoalettdagen
Världstoalettdagen är en officiell
FN-dag som firas den 19 november
varje år på initiativ av World Toilet
Organization. Målet är att uppmärksamma den tredjedel av väldens
befolkning som lever utan toaletter
och värdig hygien.
I Sverige har vi gott om toaletter,
men vi måste ta hand om vårt vatten
och sluta använda toaletten som en
papperskorg.
Så vad får man spola ner?
Kiss, bajs och toalettpapper.

Du har väl
sophink
i badrummet?
Bara kiss, bajs och toalettpapper
ska spolas ner i toaletten. Allt annat —
hårtussar, bomullspads, kondomer och
dambindor till exempel — ska slängas i
soppåsen. Ställ en liten soptunna i badrummet så blir det enklare att göra rätt.

Släng prillan

Med enkla handlingar i
vardagen hjälper du till att
bidra till friskt vatten och
rena hav och sjöar.

i papperskorgen
Fler och fler Lundabor slänger snus och
fimpar i soppåsen där de hör hemma
– även om ungefär fyra miljoner snusprillor fortfarande hamnar i toaletten
varje dag* i Sverige, plus ett stort antal
cigarettfimpar.

Det är viktigt eftersom
vattnet i din kran ingår i ett
evigt kretslopp. När du
tvättat, duschat och diskat
rinner vattnet vidare till våra
avloppsreningsverk, där det
renas innan det leds ut i våra
sjöar och hav.
Vi kan inte rena riktigt allt,
vissa kemikalier och läkemedel
går vidare ut i vår natur.
Men du kan hjälpa till att ta
hand om miljön. Det du gör,
gör skillnad — för miljön,
nära dig.

9 463 034

Både snus och fimpar innehåller den
giftiga tungmetallen kadmium som är
skadlig för miljön. Den passerar genom
våra avloppsreningsverk vidare ut i naturen och våra sjöar och hav. Cigarettfilter är gjort av cellulosaacetat, som är
en form av plast och bryts ned mycket
långsamt i naturen.

Psst! Snusdosan sorterar du som
pappersförpackning eller plast,
beroende på sort. Locket slänger
du bland plast.

Fräsch på riktigt
Vissa ämnen är extra skadliga för
vattenlevande organismer i våra
sjöar och hav, men också dåliga för
oss människor. Om du vill skona
både miljön och dig själv – välj
produkter märkta med Svanen,
Bra miljöval eller EU Ecolabel.

9 463 034 m3 vatten
levererade VA SYD till
Lundaborna 2015

150L

Överbliven färg slängs bland
farligt avfall
All överbliven färg, även vattenlöslig färg, ska hanteras som
farligt avfall. Lämna dem tillsammans med andra överblivna
kemikalier till en återvinningscentral.

Finns det ingen askkopp där du är –
varför inte använda en bärbar? Den kan
du lätt tömma i en soppåse när du får
tillfälle.
*Källa: Svenskt Vatten

Mediciner
Lämna tillbaka gamla och överblivna
mediciner på apoteket eller där du kan
hämta ut receptbelagda läkemedel.

Välj miljömärkt impregnering
Hög- och perfluorerande kemikalier,
som går under samlingsnamnet PFAS,
har fett- och vattenavvisande egenskaper. De kan därför finnas i sportkläder, skor, impregneringsmedel,
golvpolish, släckskum, spolglans,
pizzakartonger och bakplåtspapper.
Fråga i din butik efter alternativ
utan PFAS.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand
om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på
vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar
samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Varje minut, dygnet runt,
kommer det motsvarande 110
fulla badkar med avloppsvatten
till Källby avloppsreningsverk.

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