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I din hand håller du nu samhällsinformation 

om ditt vatten och avlopp. Här får du tips på 

hur du kan göra skillnad för miljön, nära dig. 

www.vasyd.se/hallbartvatten

Vill du kunna njuta av 
flingorna fullt ut?
Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel,  
och vi har tillgång till det varje dag året runt. 

När du använt vattnet tas det om hand direkt i ditt hem och renas 
innan det går ut i kretsloppet. Det vatten vi använder idag är samma 
vatten som har funnits i alla tider. Mängden använt vatten är inget  
problem, det är vad som hamnar i vattnet och därefter i kretsloppet 
som påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. 

Alla ingår i vattnets kretslopp och precis som att vi alla har  
användning av vatten så påverkar vi också vattnet. För en fortsatt  
god vattenkvalitet i framtiden behöver vi  tillsammans minska  
utsläppen av miljögifter.

Tips på hur du värnar om ditt vatten finner du på vasyd.se.

Visste du att:
• Du får bara spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten

• Vi slänger 7 000 ton skräp i toaletten varje år. Det innebär 

att varje person i Sverige slänger cirka 1 kg våtservetter, 

tamponger, kondomer, tops och liknande i toaletten varje år.

• Totalt renar vi 61 miljoner kubikmeter avloppsvatten  

årligen i VA SYDs reningsverk. 

Vill du kunna njuta av flingorna fullt ut?  
Mitt vatten är ditt vatten – ett evigt 

kretslopp. Vi är många i Sverige som jobbar 
för friskt vatten och rena sjöar och hav.  

Lär dig mer om vatten på vasyd.se



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

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och  
har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor.  
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor  
och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar  
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.
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Gör skillnad! För miljön, nära dig.
Den ökande användningen av kemikalier och andra för miljön skadliga ämnen innebär stora utmaningar för våra reningsverk.  

Renare avloppsvatten till reningsverken gynnar naturens kretslopp och är en förutsättning för ett hållbart vatten. 

Välj miljömärkta produkter

När du ska handla tvättmedel,  
rengöringsmedel eller något  
annat, välj i första hand miljömärkta 
produkter. Exempel på miljömärk-
ningar är  Svanen, Bra miljöval och EU 
Ecolabel.

Överbliven färg är farligt avfall

All överbliven färg, även vattenlöslig 
färg, ska hanteras som farligt avfall 
och lämnas till en återvinnings-
central. 

IL
LU

ST
RA

TI
ON

ER
: M

AG
NU

S 
NO

RD
ST

RÖ
M

 (M
IL

LI
M

ET
ER

)

Lämna tillbaka dina gamla mediciner

Mediciner kan skada naturen och 
 miljön om vi slänger dem på fel ställe, 
till exempel om vi spolar ut dem i 
toaletten eller i vasken. Lämna därför 
dina gamla och överblivna mediciner 
där du kan hämta ut receptbelagda 
mediciner. 

Dosera rätt

Plånboken och miljön mår bäst när 
du doserar tvättmedel rätt. För att 
dosera rätt behöver du veta hur hårt 
vattnet är där du bor.  Vattnets hård-
hetsgrad och tvättips hittar du på: 
www.vasyd.se/doseraratt

Inget fett i avloppet!

Matfett stelnar och kan orsaka 
stopp i avloppsledningarna. Torka 
alltid ur stekpannan med papper 
innan du diskar den. 

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. Undvik 
kläder märkta med "antibakteriella".


