
INSTÄLLDA 
KUNDBESÖK
Med anledning av coronaviruset 
och covid-19 har NSVA ställt in alla 
mätarbyten hos privatpersoner tills 
vidare. Vi ber också er kunder att 
avvakta med ärenden som inte är 
akuta. Vi vill i största möjliga mån 
minimera spridningsrisken.

PROJEKTWEBBEN
NSVA arbetar kontinuerligt med att 
förbättra vatten- och avloppssystemen 
i ägarkommunerna. På projektwebben 
kan du se vilka arbeten som pågår i 
din kommun.

Vattentrycket 
INFORMATION FRÅN NSVA

VAR RÄDD OM VÅRT VATTEN
Nedskräpning har blivit ett växande problem. Skräp kastas både 
i gatubrunnar och på marken. När det regnar sköljs skräpet ner i 
dagvattensystemet och rinner ut i närliggande vattendrag. Tills sist 
hamnar det i havet.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i ägarkommunerna  
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp på uppdrag av respektive kommun.

Dagvatten och gatubrunnar 
Regn, snö och hagel som rinner av 
från tak, gator och andra hårda ytor 
kallas för dagvatten. För att det inte 
ska bli översvämning leds dagvattnet 
bort genom brunnar i gatan. 

Dagvatten renas inte 
Dagvatten renas inte på reningsverk 
som många tror, utan leds direkt ut i 
åar, sjöar och hav.

Skräp skadar
I naturen skadar skräpet växter och 
djur. Sjöfåglar och andra marina djur 
trasslar in sig i plasten eller misstar 
den för mat. Plast blir också till 
mikroplast när den hamnar i naturen 
och kan tränga in i de marina djurens 
celler och vävnader.

Även vi människor påverkas. Skräpet 
rinner ut i vatten som vi ska göra 
dricksvatten av, på marker där våra 
barn leker eller på badplatsen där vi 
badar. 

1 miljard fimpar slängs varje år
Cigaretter och snus är det vanligaste 
skräpet i tätorter. Runt 1 miljard 
fimpar slängs på gator och torg i 
Sverige varje år, enligt beräkningar 
som Håll Sverige Rent har gjort. 
Fimpen innehåller ämnen som är 
farliga för naturen, bland annat 
kadmium och plast.

Släng skräpet i soptunnan
Släng skräp i soptunnan istället. 
Tänk också på att inte tvätta 
bilen, sopkärlet, skottkärran och 
låta smutsvattnet rinna ner i 
gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta 
om vattnet innehåller kemikalier, 
målarfärg, betong eller andra skadliga 
ämnen.

SOMMAR 2020

Landskrona vattentorn. Foto: Timo Julku
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Illustration: Erik Nylund
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 FLER TIPS PÅ NSVA.SE/SPARAVATTEN

TACK!
I förra numret skrev vi om fördelarna med elektroniska fakturaalternativ. 
Många av er har valt att byta till e-faktura eller autogiro istället. Det är vi 
glada för, tusen tack! Glad sommar önskar NSVA

FYLL OCH TÖM DIN POOL RÄTT
Snart är sommaren här och med den förhoppningsvis också 
värmen. För att undvika att belasta dricksvattennätet i onödan är 
det några saker som är viktiga att tänka på.

Under torra och varma 
somrar ökar förbrukningen av 
dricksvatten. Bevattning och 
poolfyllning slukar många liter.

Men det finns smarta sätt att 
minska förbrukningen utan 
att behöva göra avkall på 
bekvämligheten.

Fyll poolen på natten
Fyll helst poolen på natten eller 
sen kväll. Då är belastningen på 
dricksvattennätet lägre. Undvik 
också att fylla din pool samtidigt 
som grannen.

Se till att slangen är över 
vattenytan
Om det inte finns en backventil 
kan det bli baksug i ledningen vid 
ett stort vattenuttag i närheten, 
till exempel vid en vattenläcka. 
Är slangen under vattenytan kan 
poolvattnet sugas ut i ledningsnätet 
och förorena dricksvattnet. 

Rening av pool- och spavatten
För att slippa fylla på din pool 
under säsongen rekommenderar 
vi att du har en väl fungerande 
vattenrening. Då kan du använda 
samma vatten hela sommaren och 
på det sättet spara både vatten och 
pengar.

Töm i första hand poolen på 
gräsmattan 
Tömning görs i första hand på 
gräsmattan. Släpp ut lite vatten 
i taget så att det hinner sjunka 
undan. 

Undvik att låta vattnet rinna ut på 
gatan och ner i gatubrunnar. Oftast 
leds vattnet från gatubrunnarna 
helt orenat ut i våra vattendrag. 
Smutsigt och klorerat vatten i 
gatubrunnar kan skada växt- och 
djurlivet. 

Har du en mindre pool som står 
i solen kan du vänta några dagar 
efter senaste klorering. Då är 
det okej om det rinner vatten till 
gatubrunnar. Fritt klor förbrukas 
snabbt i dessa mängder.

 LÄS MER PÅ NSVA.SE/POOL

Laga läckor
En droppande kran kan förbruka 
så mycket som upp till 40 000 
liter vatten på ett år.

Samla regnvatten i en tunna
Om du bor i hus kan du ställa 
en tunna under takrännan. 
Det uppsamlade vattnet kan 
du använda till att vattna dina 
trädgårdsväxter med.

Vattna inte på dagen
Värmen får vattnet att snabbt 
avdunsta innan det hunnit 
tränga ner i jorden. Vattna 
istället på morgonen eller 
på kvällen, och helst med 
vattenkanna om du använder 
dricksvatten.

VAR VATTENSMART I 
SOMMAR


