VA SYD Hållbart utskick #08.2017 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.

Öppet hus på Kretseum
Är du nyfiken på hur VA SYD jobbar
med sin pedagogiska verksamhet
Kretseum?
Under Visningsdagen i Hyllie lördagen
den 21 oktober bjuder VA SYD in
till guidade visningar på Kretseum —
kretslopp och kunskapscentrum.
Vi visar utställningen Den hållbara staden
och berättar hur vi pratar om miljö,
vatten i staden och hållbar stadsutveckling med Malmös skolungdomar.
För mer information och bokning gå
in på Kretseum.se/boka

Tack för maten
Nu samlar vi in 47 procent av allt
matavfall i Malmö och Burlöv.

%
50

Nästa steg för oss
Malmö- och Burlövsbor
är att nå det nationella
målet att samla in 50
procent av matavfallet.

Dina kläder
är värdefulla
— även om
de är utslitna
Vi vill ha allt ifrån håliga strumpor,
fläckiga lakan och slitna kläder till
hela, fina textilier som du kanske
bara tröttnat på. Allt som kan återanvändas och återvinnas istället för
att hamna i soppåsen. Under hösten
bidrar även du och dina gamla
kläder till utvecklingen av tekniken
kring textilåtervinning när du lämnar
dina kläder till återvinning.

Kläm en påse
under locket

Du kan alltid lämna dina gamla
kläder på Sysavs återvinningscentraler:

Nu signalerar du själv när du behöver
nya matavfallspåsar. Du klämmer en
matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören
en inplastad bunt papperspåsar på din
tunna i samband med sophämtningen.

Norra Hamnen återvinningscentral
Bjurögatan 20

Bunkeflo återvinningscentral
Gottorpsvägen 52

TIPS

TIPS

TIPS

Ren tvätt och ren miljö
Vita lakan som blivit solkiga får
nytt liv om de får ligga i kallt
saltvatten under natten. Ungefär
fyra matskedar salt per liter
vatten är lagom. Tvätta sedan
som vanligt och lakanen blir
vita. Testa också på vita skjortor
som gulnat.
Fettfläckar? Blanda bikarbonat
och vatten och gnid på fettfläcken
innan tvätt.

Välj silverfria
träningskläder
Silver är en tungmetall som är giftig för vattenlevande djur och växter. Träningskläder behandlas ibland med silver och andra antibakteriella medel för att inte
lukta svett.
Varje gång plagget tvättas läcker bakteriedödande ämnen ut i vattnet. Förutom
att vara skadliga för miljön så kan ämnena också försämra reningsprocessen för
avloppsvatten och förorena slammet, som används på åkrar som jordförbättring.

TIPS!

Motionera ventilerna
Stäng och öppna ventilerna på båda
sidor om vattenmätaren varje år och se
så att de håller tätt. Då håller de längre,
och du vet att det går att stänga vattnet
om det skulle bli en läcka.

Det kan vara svårt att få information om vilka ämnen kläder innehåller, fråga
gärna i butik. Det står sällan att kläderna är behandlade med bakteriedödande
medel. Men om plaggen marknadsförs som ”Behandlad mot dålig lukt”,
”anti-odour”, ”Hygienic protection” eller liknande finns det skäl att misstänka
att de innehåller dessa ämnen.

Så här gör du:
Stäng ventilen på ena sidan om mätaren
och öppna en vattenkran. Står mätaren
stilla och det inte kommer vatten i kranen
så fungerar ventilen. Öppna igen och
gör likadant med ventilen på andra sidan
om mätaren.

Snabb
info med
SMS

Medicinkartor

Ibland behöver VA SYD stänga av
vattnet, till exempel vid akuta läckor
eller planerade arbeten på ledningarna.
Vi använder SMS för att snabbt nå ut
med viktig information. Det kan till
exempel gälla avstängningar av vattnet
eller meddelande om kokningsrekommendation.
Du kan koppla flera adresser till ditt
telefonnummer, läs mer och registrera
på vasyd.se/smsavisering

sorteras som

plastförpackningar
En tom medicinkarta sorteras som
plastförpackning, eftersom den viktmässigt består mest av plast. Aluminiumet är bara ett tunt lager. Materialet
tas om hand och återvinns till nya plastprodukter.

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.

Öppet hus på Kretseum
Är du nyfiken på hur VA SYD jobbar
med sin pedagogiska verksamhet
Kretseum?
Under Visningsdagen i Hyllie lördagen
den 21 oktober bjuder VA SYD in
till guidade visningar på Kretseum —
kretslopp och kunskapscentrum.
Vi visar utställningen Den hållbara staden
och berättar hur vi pratar om miljö,
vatten i staden och hållbar stadsutveckling med Malmös skolungdomar.
För mer information och bokning gå
in på Kretseum.se/boka

Tack för maten
Nu samlar vi in 47 procent av allt
matavfall i Malmö och Burlöv.

%
50

Nästa steg för oss
Malmö- och Burlövsbor
är att nå det nationella
målet att samla in 50
procent av matavfallet.

Dina kläder
är värdefulla
— även om
de är utslitna
Vi vill ha allt ifrån håliga strumpor,
fläckiga lakan och slitna kläder till
hela, fina textilier som du kanske
bara tröttnat på. Allt som kan återanvändas och återvinnas istället för
att hamna i soppåsen. Under hösten
bidrar även du och dina gamla
kläder till utvecklingen av tekniken
kring textilåtervinning när du lämnar
dina kläder till återvinning.

Använd bara
papperspåsar
till matavfallet
Tänk på att det bara får vara papperspåsar runt matavfallet när du slänger
i den bruna tunnan. Är du rädd för att
påsen ska läcka går det bra att använda
dubbla påsar.

Du kan alltid lämna dina gamla
kläder på Sysavs återvinningscentraler:
Bunkeflo återvinningscentral
Gottorpsvägen 52
Norra Hamnen återvinningscentral
Bjurögatan 20

TIPS

TIPS

TIPS

Ren tvätt och ren miljö
Vita lakan som blivit solkiga får
nytt liv om de får ligga i kallt
saltvatten under natten. Ungefär
fyra matskedar salt per liter
vatten är lagom. Tvätta sedan
som vanligt och lakanen blir
vita. Testa också på vita skjortor
som gulnat.
Fettfläckar? Blanda bikarbonat
och vatten och gnid på fettfläcken
innan tvätt.

Välj silverfria
träningskläder

Saknar du
matavfallspåsar?

Silver är en tungmetall som är giftig för vattenlevande djur och växter. Träningskläder behandlas ibland med silver och andra antibakteriella medel för att inte
lukta svett.
Varje gång plagget tvättas läcker bakteriedödande ämnen ut i vattnet. Förutom
att vara skadliga för miljön så kan ämnena också försämra reningsprocessen för
avloppsvatten och förorena slammet, som används på åkrar som jordförbättring.
Det kan vara svårt att få information om vilka ämnen kläder innehåller, fråga
gärna i butik. Det står sällan att kläderna är behandlade med bakteriedödande
medel. Men om plaggen marknadsförs som ”Behandlad mot dålig lukt”,
”anti-odour”, ”Hygienic protection” eller liknande finns det skäl att misstänka
att de innehåller dessa ämnen.

Om du saknar matavfallspåsar i ditt miljörum så ska du säga till din vaktmästare.
Det är fastighetsägarens eller fastighetsskötarens skyldighet att se till att det
finns ett lager av matavfallspåsar i miljörummet.
Du kan alltid tipsa dem om att matavfallspåsar beställs kostnadsfritt på vasyd.se

Snabb
Vad gör jag
med nagellacket info med
och skokrämen? SMS
Har du tänkt på att både nagellack,
skokräm och impregneringsmedel är
farligt avfall? Detsamma gäller för
vattenbaserad färg och hårspray.

Farligt avfall lämnar du antingen till
Farligt Avfall-bilen när den kör i dina
kvarter eller till återvinningscentralerna
i Bunkeflo eller Norra hamnen. Det farliga
avfallet tas om hand på ett säkert sätt
för att förhindra spridning av gifter.
vasyd.se/farligtavfallbilen

Ibland behöver VA SYD stänga av
vattnet, till exempel vid akuta läckor
eller planerade arbeten på ledningarna.
Vi använder SMS för att snabbt nå ut
med viktig information. Det kan till
exempel gälla avstängningar av vattnet
eller meddelande om kokningsrekommendation.
Du kan koppla flera adresser till ditt
telefonnummer, läs mer och registrera
på vasyd.se/smsavisering

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

