VA SYD Hållbart utskick #01.2018 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.

Träffa VA SYD på Stora Villamässan 1 - 4 mars
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Sorteringen
kan snart starta
vid husknuten
Nästa år, 2019, börjar vi sätta ut
fyrfackskärl i Malmö och Burlöv.
Precis vid husknuten kan du då
sortera dina tidningar och förpackningar direkt i kärlen.
De två kärlen har totalt åtta fack:
restavfall, matavfall, plastförpackningar, färgat- och ofärgat glas,
pappersförpackningar, metallförpackningar samt tidningar. Du kan
också sortera ut småelektronik,
lampor och batterier. Du som har
trädgårdskärl har kvar detta precis
som tidigare.

Nu börjar
vi hämta
ditt trädgårdsavfall
Efter vinteruppehållet hämtas ditt trädgårdsavfall vecka 9 eller 10, beroende
på om du har hämtning udda eller
jämna veckor. Är du osäker på vilken
hämtningsvecka du har? Då kan du
se det på Mina Sidor.

Exakta mått på
kärlen hittar du
snart på vasyd.se
Se fyrfackskärl på
Stora Villamässan!
Politikerna i Burlöv och Malmö tog
ett beslut 2016 om att öka servicen
för våra kunder, vilket innebär att
villaägarna enklare ska kunna
sortera på hemmaplan. Alla vet
inte om att man som konsument
är ansvarig att sortera både förpackningar och tidningar, enligt
den lag som trädde i kraft 1994.

Finns det plats
för vattnet i din
trädgård?
Som villaägare finns det mycket
du kan göra för att förebygga
översvämningar och hjälpa
till att göra plats för vattnet.
På Stora Villamässan visar
vi vad och hur, monter C52.

Få svar på din fråga i
VA SYDs nya kundforum
I vårt kundforum på vasyd.se
finns svaren på de vanligaste
frågorna som vi får från kunder.
Hittar du inte svaret på just din
fråga kan du ställa en själv och
få svar från vår Kundservice.

Du hittar vårt kundforum på
vasyd.se

Världsvattendagen
22 mars
Den 22 mars är det Världsvattendagen,
en FN-dag som sätter fokus på hur
viktigt det är med vatten. Fast egentligen
är alla dagar vattendagar — hur skulle ditt
liv se ut utan rent vatten i kranen?

5 tips som ger dina kläder
ett längre liv
Kläder är roligt och lustfyllt men du
kan förändra dig utan att köpa nytt.
Så här får du en hållbar garderob:
Köp färre och bättre kläder
Köp bara det du behöver och som du
verkligen kommer att använda.
Klimatsmart med second hand
Köp second hand och sälj eller skänk
det du själv inte använder. Byt kläder
med andra, hyr eller låna kläder.

Familjedag i
Hyllie Vattenpark
Efter vintervilan sätter vi på vattnet i
Hyllie Vattenpark på Världsvattendagen.
Prova parkens vattenstationer, lek och
lär med Experimentexpressen från Lund.
Gå tipsrunda och gör parken vårfin med
vår skräpplockartävling.

Miljömärkt påverkar minst
Välj helst miljömärkta kläder. Om det
inte finns, välj kläder av ekologiska eller
återvunna fibrer eller plagg som är
kontrollerade för hälsofarliga ämnen.
Ta väl hand om dina kläder
Om du vårdar dina kläder så håller
de längre. Vädra ofta. Tvätta i rätt
temperatur och inte för ofta.
Hängtorka gärna.

Laga kläder
Laga de plagg som har gått sönder
eller sy om till något nytt. För finare
kläder kan det vara värt att anlita en
skräddare.
Mellan 2000 och 2010 ökade klädkonsumtionen i Sverige med 50
procent. Varje år köper vi 13 kilo
kläder och textilier, samtidigt slänger
vi åtta kilo i soporna. Endast två kilo
hamnar i välgörenhetsorganisationernas insamlingsbehållare. Målet är att
vi i Sverige ska öka textilåtervinningen
från 20 till 40 procent till 2020.
Om du har kläder som du inte vet
var du ska göra av kan du alltid lämna
dem till välgörenhetsorganisationernas butiker eller lämna i behållarna
på återvinningscentralerna.
Källa: Naturskyddsföreningen

En blöt dag för hela familjen!

Återvinnare

För mer information gå in på
www.kretseum.se/varldsvattendagen

Grattis till Camilla i Malmö som vann en
uppsättning smarta återvinningspåsar i
vår tävling Nyårslöfte 2018. Så här skriver
hon: "Vi får så mycket förpackningar/
påsar runt det vi köper och att använda
dem som 'soppåsar' istället för att trycka
ner dem i soppåsar tycker jag är bra".
Ett nyårslöfte du kanske vill ta efter?

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

VA SYD Hållbart utskick #01.2018 LÄGENHET

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.

Träffa VA SYD på Stora Villamässan 1 - 4 mars
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Plats för vattnet?
Vatten är en naturlig och självklar del av vår vardag. Men vad
händer när det regnar riktigt, riktigt mycket? Vart ska allt vatten
ta vägen? På Stora Villamässan visar vi lösningar för att göra
plats för vattnet i staden.

Världsvattendagen
22 mars
Den 22 mars är det Världsvattendagen,
en FN-dag som sätter fokus på hur
viktigt det är med vatten. Fast egentligen
är alla dagar vattendagar — hur skulle
ditt liv se ut utan rent vatten i kranen?

Familjedag i
Hyllie Vattenpark
Efter vintervilan sätter vi på vattnet i
Hyllie Vattenpark på Världsvattendagen.
Prova parkens vattenstationer, lek och
lär med Experimentexpressen från Lund.
Gå tipsrunda och gör parken vårfin med
vår skräpplockartävling.
En blöt dag för hela familjen!

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

För mer information gå in på
www.kretseum.se/varldsvattendagen

Matavfall

5 tips som ger dina kläder
ett längre liv
Kläder är roligt och lustfyllt men du
kan förändra dig utan att köpa nytt.
Så här får du en hållbar garderob:

Gågatans
100-åriga vattenoch avloppsledningar blir
som nya
Under gågatan i Malmö finns ett hundraårigt ledningsnät för vatten och avlopp.
Nu är det dags att renovera för att ledningarna ska hålla i många år framöver.
Under 2018 kommer VA SYD att arbeta
med detta. Vill du veta mer?
vasyd.se/gågatan

Köp färre och bättre kläder
Köp bara det du behöver och som du
verkligen kommer att använda.
Klimatsmart med second hand
Köp second hand och sälj eller skänk
det du själv inte använder. Byt kläder
med andra, hyr eller låna kläder.
Miljömärkt påverkar minst
Välj helst miljömärkta kläder. Om det
inte finns, välj kläder av ekologiska eller
återvunna fibrer eller plagg som är
kontrollerade för hälsofarliga ämnen.
Ta väl hand om dina kläder
Om du vårdar dina kläder så håller
de längre. Vädra ofta. Tvätta i rätt
temperatur och inte för ofta.
Hängtorka gärna.

Laga kläder
Laga de plagg som har gått sönder
eller sy om till något nytt. För finare
kläder kan det vara värt att anlita en
skräddare.
Mellan 2000 och 2010 ökade klädkonsumtionen i Sverige med 50
procent. Varje år köper vi 13 kilo
kläder och textilier, samtidigt slänger
vi åtta kilo i soporna. Endast två kilo
hamnar i välgörenhetsorganisationernas insamlingsbehållare. Målet är att
vi i Sverige ska öka textilåtervinningen
från 20 till 40 procent till 2020.
Om du har kläder som du inte vet
var du ska göra av kan du alltid lämna
dem till välgörenhetsorganisationernas butiker eller lämna i behållarna
på återvinningscentralerna.
Källa: Naturskyddsföreningen

Återvinnare
Grattis till Camilla i Malmö som vann en
uppsättning smarta återvinningspåsar i
vår tävling Nyårslöfte 2018. Så här skriver
hon: "Vi får så mycket förpackningar/
påsar runt det vi köper och att använda
dem som 'soppåsar' istället för att trycka
ner dem i soppåsar tycker jag är bra".
Ett nyårslöfte du kanske vill ta efter?

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

