VA SYD Hållbart utskick #05.2017 VILLA

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.

Låt dina förpackningar
och tidningar få nytt liv
Plastförpackningar blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv,
stövlar och flipflop-skor.
Ett mjölkpaket eller sockerpåse
kan till exempel bli fling- eller
vällingpaket i sitt nästa liv.
Metallförpackningar kan bli till
järnvägsräls och motordelar.
Inget är för litet att återvinnas,
minsta kapsyl gör nytta.

I kampanjen ”Låt gammalt bli nytt” återvinner Titiyo
en gammal favoritlåt ”Talking to the Man in the
Moon”. Titiyo brinner för återvinning och menar att
vi blir bättre på att återvinna om det
är lätt att göra rätt.
— Återvinning handlar om att tänka cirkulärt och
det känns omodernt att inte återvinna, säger Titiyo.

Återuppliva
dina kläder
Släng inte dina kläder i soporna.
Bäst för miljön är att återanvända
kläder. Du kan alltid sälja på second
hand, ordna klädbytardagar, ge
bort, sy om eller lämna till textilåtervinning. Varje år köper vi
svenskar 13 kilo kläder och textilier.
Av dessa hamnar 8 kilo i soporna.
I Sverige och Norden pågår ett
intensivt arbete för att textil ska
återanvändas och återvinnas,
istället för att slängas i soporna.

13kg

Glasförpackningar blir till nya
glasflaskor och glasburkar.
Tänk på att bara lämna glasförpackningar här, för dricksglas
och fönsterglas är av en annan
glaskvalitet och ska inte blandas
med glasförpackningarna.
Tidningar blir till nya tidningar,
men även toalett- och hushållspapper.

Så här många burlöv- och
malmöbors avloppsvatten tar
Malmös avloppsreningsverk
hand om
Klagshamn

8kg
Från och med i år kan du alltid
lämna textil på återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra hamnen.
Det finns även möjlighet att lämna
textilier i textilbehållare på olika
ställen i staden.

70 000
Sjölunda

300 000

Hyllie Vattenpark — gratis sommaroas
Alla vattenstationer är igång från och
med den förste april till och med den
siste oktober. Kom och upplev vatten i
rörelse eller bara njut av Hyllies gröna
lunga. Parken är öppen för alla, ingen
tidsbokning eller kostnad.
Tips till lärare — ha utomhuslektioner i parken, läs mer på
www.kretseum.se/hyllievattenpark

Tips för miljö- Så fyller &
vänlig grillning sköter du
Grilla miljövänligare
Bäst för miljön är kol- och elgrillar.
Gasol är ett fossilt bränsle som släpper
ut koldioxid som påverkar klimatet
negativt. Om du använder engångsgrill
när du är på utflykt — välj då en FSCmärkt engångsgrill och släng den inte
i naturen efteråt.

poolen

Det enklaste sättet att fylla poolen är
med hjälp av en trädgårdsslang eller
liknande. Var uppmärksam så att slangen
inte hamnar under vattenytan. Blir det
återsugning av vatten i poolen, kan
det sugas in i huvudledningsnätet.
Dricksvatten är ett livsmedel och det
vill vi vara rädda om.
Det bästa är naturligtvis att inte använda
poolkemikalier alls. Det finns miljövänliga
alternativ. Du kan till exempel använda
UV-ljus i kombination med kopparjonisering eller en saltklorinator istället för
att rena med klor.
Använder du poolkemikalier så tänk
på att inte överdosera och att alltid
läsa användarinstruktionerna.

Hjälp sopbilen
komma fram
Grillkol och briketter
Kol och briketter som är märkta med
FSC (Forest Stewardship Council)
kommer från skogsbruk som är ansvarsfullt skötta. Välj också grillkol som är
SIS-märkt, det innebär att kolet kommer
från trä som inte är kemiskt behandlat.
Tänd grillen
Vill du grilla miljövänligt, kan du använda
eltändare, braständare av trä eller
miljömärkt tändpapper med stearin.
Använder du tändvätska finns det
varianter på etanol som påverkar
klimatet i mindre grad än den vanliga
som innehåller paraffin.

Klipp och beskär dina buskar och träd
så att sopbilen kan köra utan att grenar
slår emot bilen.

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.

Låt dina förpackningar
och tidningar få nytt liv
Plastförpackningar blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv,
stövlar och flipflop-skor.
Ett mjölkpaket eller sockerpåse
kan till exempel bli fling- eller
vällingpaket i sitt nästa liv.
Metallförpackningar kan bli till
järnvägsräls och motordelar.
Inget är för litet att återvinnas,
minsta kapsyl gör nytta.

I kampanjen ”Låt gammalt bli nytt” återvinner Titiyo
en gammal favoritlåt ”Talking to the Man in the
Moon”. Titiyo brinner för återvinning och menar att
vi blir bättre på att återvinna om det
är lätt att göra rätt.
— Återvinning handlar om att tänka cirkulärt och
det känns omodernt att inte återvinna, säger Titiyo.

Återuppliva
dina kläder
Släng inte dina kläder i soporna.
Bäst för miljön är att återanvända
kläder. Du kan alltid sälja på second
hand, ordna klädbytardagar, ge
bort, sy om eller lämna till textilåtervinning. Varje år köper vi
svenskar 13 kilo kläder och textilier.
Av dessa hamnar 8 kilo i soporna.
I Sverige och Norden pågår ett
intensivt arbete för att textil ska
återanvändas och återvinnas,
istället för att slängas i soporna.

13kg

Glasförpackningar blir till nya
glasflaskor och glasburkar.
Tänk på att bara lämna glasförpackningar här, för dricksglas
och fönsterglas är av en annan
glaskvalitet och ska inte blandas
med glasförpackningarna.
Tidningar blir till nya tidningar,
men även toalett- och hushållspapper.

Så här många burlöv- och
malmöbors avloppsvatten tar
Malmös avloppsreningsverk
hand om
Klagshamn

8kg
Från och med i år kan du alltid
lämna textil på återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra hamnen.
Det finns även möjlighet att lämna
textilier i textilbehållare på olika
ställen i staden.

70 000
Sjölunda

300 000

Ingen reklam
tack

Hållbart med Hållbart?
”Varför skickar VA SYD Hållbart som pappersutskick? Verkar dåligt
för miljön och slöseri med papper – motsatsen till hållbart…”
Jo, undersökningar vi gjort visar att vi når ut så bra med våra
budskap via Hållbart i brevlådan att vi anser att miljövinsten är
större än om vi sparade in på papper. Men vi utvärderar våra
distributionsvägar fortlöpande, så ett digitalt utskick i framtiden
är inte omöjligt.
Hållbart delas ut som samhällsinformation. Det är Post &
Telestyrelsen som satt upp riktlinjer för vad som får skickas
som samhällsinfo och hur det ska delas ut.

Grilla miljövänligare
Bäst för miljön är kol- och elgrillar.
Gasol är ett fossilt bränsle som släpper
ut koldioxid som påverkar klimatet
negativt. Om du använder engångsgrill
när du är på utflykt — välj då en FSCmärkt engångsgrill och släng den inte
i naturen efteråt.
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Samhällsinformation anses vara viktig information till alla.
Det innebär att distributören måste dela ut till alla hushåll även
om du har en "ingen reklam"-skylt på dörren.

Tips för miljövänlig grillning
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I Sverige använder vi cirka 50
miljoner kilo tvättmedel per år*.

Av det är ungefär en fjärdedel överdosering.
Visste du att överdosering av tvättmedel kan leda till allergier, sur lukt
från tvättmaskinen och att kläderna
slits snabbare? Läs på tvättmedelsförpackningen hur mycket tvättmedel
som behövs till det vatten du har,
och använd ett mått för att mäta upp
rätt mängd. Höftar du är det lätt
att det blir lite för mycket.

Hårt eller mjukt vatten?
Mjukt vatten är bättre för miljön än hårt
vatten, bland annat för att det gör att
det går åt mindre disk- och tvättmedel.
För att kunna använda rätt mängd
disk- och tvättmedel är det viktigt att
veta hur hårt ditt vatten är.
På vasyd.se/dricksvatten hittar du
information om vattnet där du bor.
*Sveriges Konsumenter

Hyllie Vattenpark — gratis sommaroas

Grillkol och briketter
Kol och briketter som är märkta med
FSC (Forest Stewardship Council)
kommer från skogsbruk som är ansvarsfullt skötta. Välj också grillkol som är
SIS-märkt, det innebär att kolet kommer
från trä som inte är kemiskt behandlat.
Tänd grillen
Vill du grilla miljövänligt, kan du använda
eltändare, braständare av trä eller
miljömärkt tändpapper med stearin.
Använder du tändvätska finns det
varianter på etanol som påverkar
klimatet i mindre grad än den vanliga
som innehåller paraffin.

Alla vattenstationer är igång från
och med den förste april till och
med den siste oktober. Kom och
upplev vatten i rörelse eller bara
njut av Hyllies gröna lunga. Parken
är öppen för alla, ingen tidsbokning
eller kostnad. Tips till lärare — ha
utomhuslektioner i parken, läs mer på
www.kretseum.se/hyllievattenpark

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

