
VAT T E N T R YC K E T 
INFORMATION FR ÅN NSVA SOMMARE N 2019

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

Våtservetter, kökspapper och tvättlappar 
är toalettstolens fiende nummer ett

Efter tre dygn i vatten är det stor skillnad på hur papper löses upp. Längst till vänster finns kökspapper, i mitten tvätt-
lapp och längst till höger toalettpapper. Ta för vana att kasta avfall som uppstår i badrummet i en avfallshink.

NSVA har gjort ett experiment för 
att se hur olika papperskvaliteter 
löses upp i vatten. Efter tre dygn 
fick vi resultatet.

Att kasta hushållspapper, tvättlap-
par eller våtservetter i toalettstolen 

kan ställa till stora problem i led-
ningsnätet. De är nämligen skelettet 
i fettansamlingar som byggs upp 
under tid och som plötsligt orsakar 
stopp och översvämning.

Det kan bli en dyr erfarenhet att 

behöva spola rören och eventuellt 
laga dem, så ta för vana att ha en av-
fallshink i badrummet där du kastar 
allt avfall som uppstår i badrum-
met. I toastolen ska bara sådant som 
kommer inifrån kroppen spolas ned, 
samt toalettpapper.

En gammal stolt tradition kommer 
att väckas till liv igen för att 
signalera att en vattenläcka pågår  
i ditt område. 

Förr användes jakthorn för att 
signalera att inom 15-20 minuter 
stängs vattnet av för att laga en vat-
tenläcka. I snart ett decennium har 
denna tradition slumrat, men nu 
väcker NSVA den till liv igen. Så hör 
du en jakthornssignal i smällkalla 
vintern, eller den hetaste sommar-
dag inne i stan, så har du oftast en 

kvart på dig att tappa upp vatten 
innan det stängs av. 

Du kan alltid läsa mer om vatten-
avstängningar som pågår i ditt om-
råde på nsva.se/driftinfo.

Jakthorn signalerar 
vattenläcka i ditt område

Välj gärna ett elektroniskt 
fakturaalternativ, som e-fak-
tura eller e-postfaktura, för 
miljöns skull. 

Gör du inget aktivt val får du 
pappersfaktura som vanligt. 
Alla fakturaalternativ är 
kostnadsfria.

BYT TILL TILL E-FAKTURA 
ELLER E-POSTFAKTURA

 LÄS MER PÅ NSVA.SE/FAKTURA
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NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB  |  BOX 2022  |  250 02 HELSINGBORG
010-490 97 00  |  KUNDSERVICE@NSVA.SE  |  WWW.NSVA.SE

 LÄS MER PÅ NSVA.SE/POOL

Har du fått brev från NSVA om 
byte av din vattenmätare? Det 
sker vart tionde år. En myndig 
person måste vara hemma vid 
tiden för mätarbytet, annars 
blir det ett förgävesbesök. En 
granne eller släkting går bra 
om du själv har förhinder. 

Är din mätarplats inte god-
känd för byte debiteras du 
för förgävesbesök. Alla förgä-
vesbesök debiteras med 700 
kronor via din faktura.

700 KRONOR KOSTAR
ETT FÖRGÄVESBESÖK

 LÄS MER PÅ NSVA.SE/MATARBYTE

Vatten är en av 
våra viktigaste 
resurser och kli-
matförändringar, 
torka, översväm-

ningar och föroreningar hotar vår 
tillgång till rent vatten. NSVA arbetar 
kontinuerligt med att skydda och 
förvalta de dricksvattenresurser som 
finns i nordvästra Skåne. Men alla 

behöver hjälpas 
åt för att hushålla
med vattnet. 

Att spara på vatten innebär inte 
att någon behöver avstå från ett 
normalt användande. Men vi kan 
spara många liter vatten bara ge-
nom att göra smarta val. Även små 
insatser gör stor skillnad.

Bli vattensmart!

Kyl ditt vatten i kylen
Fyll upp en tillbringare och ställ in  

den i kylen. Då slipper du låta  
vattnet rinna tills det är kallt. 

Duscha smart
Duscha istället för att bada. Byt 

till snålspolande duschmunstycke 
så halverar du mängden vatten 

som går åt. 

Diska effektivt
Undvik att diska under rinnande 

vatten. Använd istället diskhon eller 
en balja. Har du diskmaskin, kör 

endast fulla maskiner.

Tandborstning
Stäng kranen när du borstar 

tänderna eller rakar dig. Då sparar 
du upp till 6 liter vatten i minuten.

Fyll pool eller spa sakta och 
nattetid. Se till att den är tät 
och att reningen fungerar så 
att du bara behöver fylla den 
en gång per säsong. Genom att 
täcka över poolen minskar du 
avdunstning. 

Poolkemikalier
Använd pool- och spakemi-

kalier och dosera rätt så att 
vattnet kan användas hela 
säsongen.

Tömning
Töm ut vattnet på gräsmattan. 
Använd inte poolkemikalier 
precis innan tömning. Låt inte 
klorerat vatten rinna ut på ga-
tan och ner i dagvattenbrunnar.

Fyll och töm pool och spa rätt

Läs mer på 
nsva.se/
sparavatten

SMS OM MÄTARBYTE
Vill du ha påminnelse via sms 
eller mejl innan mätarbytet? 
Sms skickas till ditt registrera-
de mobilnummer dagen innan 
den bokade tiden, eller till din 
registrerade mejladress. Allt 
du behöver göra är att regist-
rera ditt mobilnummer hos 
NSVA.

Påminnelse från NSVA. Vi kom-
mer för att byta din vattenmäta-
re på Testvägen 4, 2019-05-17 
09:30-12:00. OBS! kontrollera 
dina avstängningsventiler! 
Behöver du boka om din tid, gör 
det senast klockan 12:00 idag, 
genom att använda den här 
länken http://nsva.bokaom.nu/.
DXNX99 eller kontakta NSVA 
på tel: 010-490 97 00, mail: 
kundservice@nsva.se.
Mer information om vattenmä-
taren och mätarbyte hittar du 
på www.nsva.se. Detta sms går 
inte att besvara. Avregistrera 
ditt mobilnummer? http://nsva.
lasav.nu/Reg


