
annat problem i en gallerbrunn? 
Kontakta väghållaren (din kom-
mun) vid frågor om dessa. Det är 
väghållarens ansvar att sköta dem.

FÖLJ VATTNETS VÄG
I bilden nedan kan du följa ett 
exempel på vattnets väg från en 
gallerbrunn till Öresund. Galler-
brunnen i exemplet är slumpvist 
utvald. 

Tack för att du lägger skräpet i 
soporna där det hör hemma. Tack 
för att du tar hand om vårt vatten!

KOM IHÅG PAPPERSKORGEN! 
Tops, bindor, tamponger, bomull, 
blöjor, våtservetter, kondomer, 
kattsand, snus och fimpar slänger du 
i restavfallet. Inte i toan. Ett tips är 
att ha en papperskorg för restavfall på 
toan.

 SPELA TOAVETTIKETT PÅ NSVA.SE/STOPP

BARA REGN I GALLERBRUNNEN
Gallerbrunnar, även kallade ränn-
stensbrunnar och dagvattenbrunnar, 
är avsedda för regn- och smältvat-
ten. Vattnet från dessa brunnar rin-
ner vanligen helt orenat ut i bäckar, 
åar och dammar. Det är därför det 
är så viktigt att inte spola ner gifter 
och kemikalier i gallerbrunnar. Det 
kan skada djur och natur.

FILTRERA SMUTSVATTEN I GRÄSET 
Tänk på att inte tvätta bilen, sop-
kärlet, skottkärran eller något annat 
och låta smutsvattnet rinna ned i 

gallerbrunnen. Speciellt viktigt 
är detta om vattnet innehåller 
kemikalier, målarfärg, betong 
eller andra olämpliga ämnen. Låt 
hellre det smutsiga vattnet filtre-
ras genom gräsmattan. 

Även grus är olämpligt att spola 
ner i brunnarna. Lite grus hamnar 
förstås i dem från gatan, men vid 
större mängder blir det stopp och 
spolbilen måste rycka ut.

PROBLEM MED GALLERBRUNN?
Har du upptäckt ett stopp eller 

VART TAR VATTNET I GALLERBRUNNARNA VÄGEN? 
Har du någon gång slängt ett tuggummi, en cigarettfimp eller överbliven färg i en gallerbrunn på 
gatan? Gör det inte igen, är du snäll. Skräp och kemikalier som slängs i gallerbrunnar färdas direkt 
till närmsta vattendrag. Så småningom rinner det ut i Öresund där vi badar. Vattnet som rinner 
ned i gallerbrunnarna renas inte på reningsverket.

VAT T E N T R YC K E T 
INFORMATION FR ÅN NSVA S O M M A R 2018

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



ATT FYLLA POOL & SPA
Planera din fyllning för den kan 
ta tid. Använd en trädgårdsslang 
eller liknande. Du fyller med cirka 
två kubikmeter per timme, lite be-
roende på hur mycket vatten som 
används av andra kunder i närhe-
ten. Undvik att fylla din pool och 
ditt spa samtidigt som grannen. 
Fyll helst pool och spa sen kväll 
eller natt när övrig vattenförbruk-
ning är lägre.

KEMIKALIER
Det finns mängder av pool- och 
spakemikalier och lika många 
tillverkare. Tyvärr är inga av dessa 

produkter miljömärkta. Läs alltid 
instruktionerna och följ doserings-
anvisningarna. Använd inte kemika-
lier om det inte behövs.

ATT TÖMMA POOL OCH SPA
Vid tömning av pool och spa ska det-
ta i första hand göras på gräsmat-
tan. Släpp ut lite vatten i taget så att 
det hinner sjunka undan. Använd 
inte kemikalier precis innan töm-
ning. Låt inte smutsigt och klorerat 
vatten rinna ut på gatan och ner i 
dagvattenbrunnar/gallerbrunnar. 
Vattnet från dessa brunnar rinner 
vanligen helt orenat ut i bäckar, åar 
och dammar. 

FYLL OCH TÖM POOL & SPA RÄTT
 
Rent vatten är livsviktigt, men det ger oss också njutning. Inte 
minst på sommaren när vi gärna tillbringar varma dagar i en 
pool. Men vad ska jag tänka på med pool och spa- hur fyller och 
tömmer jag dem, till exempel?

NSVA & GDPR
Den 25 maj 2018 ersattes 
personuppgiftslagen (PuL) av 
EU-lagstiftningen GDPR (General 
Data Protection Regulation). För 
mer information om hur NSVA 
behandlar dina personuppgifter 
som kund, se www.nsva.se/gdpr

 LÄS MER  PÅ NSVA.SE/POOL

VARJE DROPPE RÄKNAS!
 
Hjälp till att använda vattnet smartare. Här följer några enkla 
tips på vad du som privatperson kan göra för att spara på vårt 
allra viktigaste livsmedel. Tack!

 Duscha i stället för att bada. 

 Lägg inte nya gräsmattor och 
plantera inte nya häckar under 
sommartid. Gör det hellre på hös-
ten,  september och framåt.

 Laga eventuella droppande kranar 
och rinnande toaletter. 

 LÄS MER PÅ NSVA.SE/GDPR
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KONTAKTA 
KUNDSERVICE
Har du frågor om vatten och 
avlopp eller om din faktura? Hör 
gärna av dig till vår kundservice på 
tel 010-490 97 00 eller via mejl till 
kundservice@nsva.se. 
Svar på många frågor finns även 
på vår webbplats.

DRIFTINFO DYGNET 
RUNT
Vår jour är alltid på plats och 
nås på tel 010-490 97 00. För 
aktuell driftinformation gå in på 
vår webbplats. Där publicerar vi 
information om vattenläckor och 
VA-arbeten dygnet runt.

 LÄS MER PÅ NSVA.SE/DRIFTINFO

 LÄS MER PÅ NSVA.SE

 
FAKTURAALTERNATIV
Du kan välja att betala din faktura 
från NSVA på flera olika sätt. Välj 
gärna ett elektroniskt alternativ, 
som e-faktura eller e-postfaktura, 
för miljöns skull. Gör du inget aktivt 
val får du pappersfaktura som 
vanligt. Alla våra fakturaalternativ 
är kostnadsfria.

 LÄS MER PÅ NSVA.SE/FAKTURA LÄS MER PÅ NSVA.SE/SPARAVATTEN


