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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.

Välj silverfria
träningskläder
Silver är en tungmetall som är giftig
för vattenlevande organismer.
Träningskläder behandlas ibland
med silver och andra antibakteriella
medel för att inte lukta svett.
Varje gång plagget tvättas läcker
bakteriedödande ämnen ut i
vattnet. Silveranvändningen
riskerar också att försämra
processen för avloppsvattenreningen eftersom bakterier
bryter ned olika ämnen och på
det viset renar avloppsvatten.
Silver som finns i smycken hamnar
sällan i avloppet så det är bara att
fortsätta använda dessa.

Läkemedel hör inte hemma
i naturen
Mediciner gör stor nytta när vi blir sjuka.
Men när de hamnar i naturen kan de
vara skadliga för andra djur och vattenlevande organismer. Lämna därför alltid
överblivna läkemedel till apoteket så
att de tas om hand miljövänligt och
säkert. Läkemedel läcker också ut som
restprodukt från våra kroppar när vi går
på toaletten. Även om avloppsvattnet
behandlas på våra reningsverk så kan
vi inte rena allt, en del går ut till marker,
sjöar och grundvatten.

Besök av VA SYD?
VA SYDs hembesök är nästan alltid
förbokade. Som kund ska du alltid kräva
att personal från VA SYD visar sin tjänstelegitimation när de kommer på besök.
Får du ett obokat besök från VA SYD
men är osäker varför, ring vår Kund
service på på 040-635 10 00 och fråga
vad det gäller.

Ett badkar om
dagen

Det här kan du göra för att hålla
vårt vatten friskt:
•
•
•

Välj receptfri medicin som inte
innehåller ämnet Diklofenak
Lämna överbliven medicin till
apoteket
Spola alltid bara ner kiss, bajs
och toalettpapper i toan

Vi använder 180 liter vatten var
per dygn och person. Det motsvarar drygt ett badkar fullt med
vatten. Mest vatten i hushållen
går till:

65
35
35
25
10
10

liter personlig hygien
liter toalett
liter disk
liter tvätt
liter mat och dryck
liter övrigt

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

Inget fett i avloppet
Matfett stelnar och kan orsaka stopp
i avloppsledningarna. Torka därför
alltid av stekpannor och använda
smörknivar med papper innan du
diskar dem. Du kan slänga pappret i
matavfallspåsen. Fett och frityroljor
kan du samla i en förpackning som
du försluter och slänger i restavfallet
(vanliga soppåsen).

•

•

•

Vita lakan som blivit solkiga
får nytt liv om de får ligga i
kallt saltvatten under natten.
Tvätta sedan som vanligt och
lakanen blir vita.
Fettfläckar? Blanda bikarbonat och vatten och gnid
på fettfläcken innan tvätt.
Har du fått svåra fläckar av
frukt, bär, rost eller bläck på
kläderna? Förbehandla med
citronsyralösning (1 halv
tesked citronsyra och 1 deciliter vatten) innan du lägger
kläderna i tvättmaskinen.

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.

Använd miljövänligt schampo
Vissa ämnen är extra skadliga för
vattenlevande organismer i våra
sjöar och hav. Om du vill undvika
dessa, använd inte mjällshampoo
med zinkpyrition, antibakteriella
träningskläder med silver, deodoranter med triclosan eller glittrigt
smink som innehåller vismut.
Välj produkter märkta med Svanen,
Bra miljöval eller EU Ecolabel.

Överbliven färg slängs
bland farligt avfall

Tvätt-tips på
mormors vis

Du har väl
papperskorg
i badrummet?

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

Vädra eller tvätta?

Behöver kläderna alltid tvättas? Ofta räcker
det att vädra dem. Prova att hänga kläderna
utomhus eller nära ett öppet fönster istället
för att tvätta dem. Då sparar du på både
plaggen och miljön.

VA SYD
Hela 64% av svenskarna använder Facebook. 46% av oss gör det
dagligen. Därför finns VA SYD på Facebook, gå in och gilla oss
så får du löpande uppdateringar med vardagsnära miljötips,
information och annat matnyttigt.
Källa: http://www.internetstatistik.se

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.
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