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för miljön, nära dig
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Det händer att vi får höra att skojare ringer eller 
knackar på hos kunder för att kontrollera vattnet. 
Tänk på att VA SYDs personal alltid ska visa  
legitimation och att våra hembesök nästan 
alltid är förbokade. Kräv alltid legitimation, och 
ring vår kundservice på 040-635 10 00 om du 
misstänker att det inte är VA SYDs personal. 

Den 23-24 april är det Stora biltvättar-
helgen i hela landet — en helg där vi 
uppmuntrar till att tvätta bilen på  
biltvätt eller i tvätthall, i stället för 
hemma på gatan. 

När du tvättar bilen så följer oljerester 
och tungmetaller som sitter på bilen 
med i tvättvattnet. Olika kemikalier som 
finns i rengöringsmedel åker också med. 

Tvättar du bilen på gatan, sköljs allt 
detta ner i dagvattenbrunnen och leds 
vidare ut i sjöar och hav. Det åker alltså 
helt orenat ut i vår natur. 

Om du istället tvättar bilen på biltvätt 
eller i tvätthall, renas vattnet i biltvättens 
reningsverk och leds sedan vidare till 
närmsta avloppsreningsverk. Bättre för 
miljön, bättre för dig. 

Håll koll på  
#biltvättarhelgen  
i sociala medier

I din hand håller du samhällsinformation  

om ditt vatten och avlopp. Här får du tips på  

hur du kan göra skillnad för miljön, nära dig. 

vasyd.se/hallbartvatten

Mikroplast i våra vatten
Plastavfall i sjöar och hav skapar problem  
eftersom naturen inte kan bryta ner det.  
Plasten delas bara i mindre och mindre delar. 
På sikt kan de utgöra ett hot mot både djurlivet 
i havet och mot människors hälsa.

Vill du dra ditt strå till stacken och bidra till en 
bättre miljö? Här är några tips: 

Släng aldrig skräp i naturen.

Köp inte hygienprodukter med mikroplaster 

i, det gäller allt från smink till tandkräm 

och duschkrämer med kroppsskrubbande 

funktion. Läs innehållsförteckningen — står 

det polyethylene, pe, innehåller produkten 

plast. Flera märken erbjuder alternativ som 

istället skrubbar med naturliga ämnen som 

salt, socker, korn, kärnor, bark eller lera. 

Tvätta inte i onödan. Stora mängder plast-

partiklar från fleece och andra syntetkläder 

lossnar i tvätten.

Undvik att köpa plagg med plasttryck.  

Plasttryck är särskilt vanliga på barnkläder.

VA SYDs hembesök är nästan 
alltid förbokade

Dags för stora  
biltvättarhelgen

       

och tungmetaller som sitter på bilen 
med i tvättvattnet. Olika kemikalier som 
finns i rengöringsmedel åker också med. 
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Kundservice 040 - 635 10 00 
kund@vasyd.se 

vasyd.se
3041 0140
TRYCKSAK

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.

Dosera tvättmedel efter förpackning-
ens anvisningar och vattnets hård-
hetsgrad. Tvätten blir inte renare för 
att du använder mer tvättmedel och 
med lagom dosering är du snällare 
mot vattnet och miljön. Såpabaserat 
tvättmedel är bra ur miljösynpunkt. 
Du hittar hårdhetsgraden på ditt  
vatten här vasyd.se/hårdhetsgrad.

Dosera rätt

Behöver kläderna alltid tvättas?  
Ibland räcker det att vädra dem.  
Prova att hänga kläderna utomhus 
eller nära ett öppet fönster istället för 
att tvätta dem. Då sparar du på både 
plaggen och miljön.

Tvätta eller vädra?

Använd miljömärkta produkter,  
när du väljer rengöringsmedel,  
hygienartiklar samt tvätt- och disk-
medel. Bra Miljöval, EU Ecolabel och 
Svanen, är schyssta val. 

Miljömärkta produkter

Matfett stelnar och kan orsaka stopp 
i avloppsledningarna. Torka därför  
alltid av stekpannor och använda  
smörknivar med papper innan du  
diskar dem. Du kan slänga pappret i 
matavfallspåsen. Fett och frityroljor  
kan du samla i en förpackning som  
du försluter och slänger i restavfallet 
(vanliga soppåsen).

Inget fett i avloppet

Enkla miljötips 

Hör du till dem som gör en extra 
storstädning på vårkanten? Tänk 
då på vilka rengöringsmedel du 
väljer — vattnet i din kran ingår i 
ett evigt kretslopp. När du tvättat, 
duschat och diskat rinner vattnet 
vidare till våra avloppsrenings-
verk, där det renas genom olika 
processer innan det leds ut i våra 
sjöar och hav. 

Idag är våra avloppsreningsverk 
byggda för att främst rena vattnet 
från lättnedbrytbara organiska 
ämnen, kväve och fosfor. Men  
vi kan inte rena allt, vissa kemi- 
kalier 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.

vasyd.se/rentvatten

Vårstädning på 
gång?

Till farligt avfall hör bland annat kemi-
kalier, målarfärg, lösningsmedel spill-
olja och liknande. Det är extra viktigt för 
miljön att det tas om hand på rätt sätt. 
Här kan du lämna det: 
• På återvinningscentralen i din kommun

• Farligt Avfall-bilen, turlista hittar du
på lund.se respektive vasyd.se

• Samlaren som finns i vissa större mat-
butiker i Lund, Malmö och Burlöv, vilka
ser du på lund.se respektive vasyd.se.

Farligt avfall




