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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.

Världsvattendagen 22 mars
Vet du om att vi dricker samma vatten
som dinosaurierna drack och som
vikingarna seglade i? Det kommer
inget nytt vatten så det är viktigt att vi
alla tar hand om det vatten vi har.
Därför firar vi Världsvattendagen varje
år den 22 mars, en FN-dag som sätter
fokus på hur viktigt det är med vatten.
Men egentligen är alla dagar vattendagar — hur skulle ditt liv se ut utan
rent vatten i kranen?

Läkemedel hör inte
hemma i naturen

Forskning om vatten —
för vår gemensamma framtid

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.

Att VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten och
renar avloppsvatten vet de flesta.
Men visste du att vi också forskar om
vatten? Några saker vi forskar om är
hur vi kan rena bort läkemedel och
mikroplaster från avloppsvattnet,
vad vi behöver göra för att skydda
oss bättre mot skyfall och varför
vattnet i våra sjöar blir brunt.
Forskningen är ett samarbete
mellan 18 kommuner i det gemensamma bolaget Sweden Water
Research, swedenwaterresearch.se

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

Snabb info
med
SMS

Ibland blir det uppehåll i vattenleveransen, antingen för att vi
behöver göra underhåll eller för
att det uppstått en akut läcka.
Det förekommer också ibland
problem med sophämtningen,
oftast beroende på dåligt väder
eller väglag.
Med vårt SMS-verktyg kan vi vid
särskilt behov snabbt nå ut med
information till dig. Är du skriven
på en adress och har en mobiltelefon
som är registrerad på samma adress

får du automatiskt SMS från oss om
det händer något som berör området där du bor.
Är din telefon inte registrerad på
samma adress så kan du lägga det
telefonnummer du vill och koppla
det till de adresser du vill få information kring. Du kan alltså koppla
flera relevanta adresser till ditt
mobilnummer.
Läs mer på vasyd.se/smsavisering

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

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.
facebook.com/VASYDForMiljonNaraDig
Källa: http://www.internetstatistik.se

Visste du…
…att ditt dricksvatten
kommer från sjön
Bolmen, från Vombsjön
och från borrade
brunnar?

Så håller du vårt vatten rent
Fräsch på riktigt
Köp hygienprodukter utan mikroplaster, det gäller allt från smink till
tandkräm och duschkrämer med
kroppsskrubb.

Tvätta eller vädra?
Ofta räcker det med att hänga ut
kläderna en stund för att det ska bli
fräscha igen. På så sätt sparar du på
både plaggen och miljön.

Farligt avfall
Till exempel nagellack, kemikalier,
målarfärg, spillolja och liknande
– ska alltid lämnas på återvinningscentralen, till Farligt Avfall-bilen
eller Samlaren (finns i vissa större
matbutiker, se vilka på vasyd.se)

Köra bil på bajs?
Använd miljömärkta disk- och tvättmedel

När avloppsvattnet renas bildas
avloppsslam. Av avloppsslammet
på Ellinge avloppsreningsverk
bildas biogas. Tre fjärdedelar
används till uppvärmning av
reningsverkets lokaler och
bostäder runtomkring. En fjärdedel leds till en tankstation.

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.

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

Världsvattendagen 22 mars
Vet du om att vi dricker samma vatten
som dinosaurierna drack och som
vikingarna seglade i? Det kommer
inget nytt vatten så det är viktigt att vi
alla tar hand om det vatten vi har.
Därför firar vi Världsvattendagen varje
år den 22 mars, en FN-dag som sätter
fokus på hur viktigt det är med vatten.
Men egentligen är alla dagar vattendagar — hur skulle ditt liv se ut utan
rent vatten i kranen?

Läkemedel hör inte
hemma i naturen

Forskning om vatten —
för vår gemensamma framtid

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.

Att VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten och
renar avloppsvatten vet de flesta.
Men visste du att vi också forskar om
vatten? Några saker vi forskar om är
hur vi kan rena bort läkemedel och
mikroplaster från avloppsvattnet,
vad vi behöver göra för att skydda
oss bättre mot skyfall och varför
vattnet i våra sjöar blir brunt.
Forskningen är ett samarbete
mellan 18 kommuner i det gemensamma bolaget Sweden Water
Research, swedenwaterresearch.se

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

Snabb info
med
SMS

Ibland blir det uppehåll i vattenleveransen, antingen för att vi
behöver göra underhåll eller för
att det uppstått en akut läcka.
Det förekommer också ibland
problem med sophämtningen,
oftast beroende på dåligt väder
eller väglag.
Med vårt SMS-verktyg kan vi vid
särskilt behov snabbt nå ut med
information till dig. Är du skriven
på en adress och har en mobiltelefon
som är registrerad på samma adress

får du automatiskt SMS från oss om
det händer något som berör området där du bor.
Är din telefon inte registrerad på
samma adress så kan du lägga det
telefonnummer du vill och koppla
det till de adresser du vill få information kring. Du kan alltså koppla
flera relevanta adresser till ditt
mobilnummer.
Läs mer på vasyd.se/smsavisering

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

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.
facebook.com/VASYDForMiljonNaraDig
Källa: http://www.internetstatistik.se

Visste du…
…att ditt dricksvatten
kommer från sjön
Bolmen, från Vombsjön
och från eget grundvatten?

Så håller du vårt vatten rent
Fräsch på riktigt
Köp hygienprodukter utan mikroplaster, det gäller allt från smink till
tandkräm och duschkrämer med
kroppsskrubb.

Tvätta eller vädra?
Ofta räcker det med att hänga ut
kläderna en stund för att det ska bli
fräscha igen. På så sätt sparar du på
både plaggen och miljön.

Farligt avfall
Till exempel nagellack, kemikalier,
målarfärg, spillolja och liknande
– ska alltid lämnas på återvinningscentralen, till Farligt Avfall-bilen
eller Samlaren (finns i vissa större
matbutiker, se vilka på vasyd.se)

Köra bil på bajs?
Använd miljömärkta disk- och tvättmedel

När avloppsvattnet renas bildas
avloppsslam. Slammet på Källby
avlopssreningsverk används till
att göra fordonsgas.

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.

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

