Om alla människor som
bor i Mariestads tätort
spolar ned en tops om dagen
i avloppet blir det över fem miljoner tops på ett år. Tops som ställer
till det i pumpar och avloppsreningsverk!

Var rädd om din toa
Spola bara ned toalettpapper

och sådant som kommer från
kroppen. Kiss, bajs och kräks!
Toalettpapper löses upp i vattnet.
Annat papper och skräp som
kastas i toaletten kan orsaka
stopp och försvårar reningen av
vattnet. Ha en papperskorg bredvid toaletten så hjälper du till att
undvika problem i ledningar och
på avloppsreningsverken.

Fel saker i toaletten blir dyrt
Vid rengöring och underhåll
av pumpstationer och avloppsledningar hittas både det ena
och det andra; tandkrämstuber,
schampoflaskor, stomipåsar,
kalsonger och moppar. Det kan
ställa till väldiga problem och
medföra stora kostnader. Kostnader som du får vara med och
betala genom VA-taxan.

Allt löser sig..inte

Det är lätt att tro att det går bra
att spola ned hushållspapper,
servetter, tvättlappar och liknande
i toaletten. Man får ju spola ned
toalettpapper. Men… det är bara
toalettpapper som löser sig i
vattnet. Annat papper sväller och
proppar igen ledningarna. Lägg
tvättlappar och liknande i en
papperskorg istället.

Var gör jag av oljan?

Torka ur din stekpanna med
hushållspapper och släng sedan
pappret i hushållssoporna! Större
mängder fett och olja kan hällas
i en plastflaska eller dunk som
rymmer några liter. Flaskan tar vi
emot på din återvinningscentral.
Olja och fett som hälls i diskhon
stelnar när det kommer ner i
avloppet. Ledningar och pumpar som ska pumpa vattnet till
avloppsreningsverken sätts igen
med driftstopp som följd.

Ta hand om miljön

Läkemedel och kemikalier hör
inte heller hemma i avloppet.
Avloppsreningsverken är inte
byggda för att rena vattnet från
detta. Dessutom stör det vattenreningen och kan till och med förgifta de viktiga och nyttiga mikroorganismer som behövs för att
vattnet ska bli rent nog att släppas
tillbaka ut i våra sjöar och vattendrag. Lämna gamla mediciner på
apoteket och använd miljömärkta
produkter för rengöring.

Vad spolar du ner i toaletten?
Information från din kommun om ditt vatten och avlopp

Mitt vatten är ditt vatten
Ett evigt kretslopp där ditt kök,
badrum och tvättstuga är en av hållplatserna.
Vi är många i Sverige som jobbar för friskt
vatten och rena sjöar och hav.
Enkla tips på hur du kan
hjälpa till finns på
www.svensktvatten.se.
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