Rätt i avloppet
Rätt i toaletten är kiss, bajs och toapapper. I stort sett ska bara det som gått igenom magen
spolas ned i toaletten. Det som inte kan drickas eller ätas, har egentligen inte i toaletten att
göra. Men ytterligare några saker är faktiskt tillåtet att använda i avloppet. Tvål, schampo,
tvätt- och diskmedel. Vi måste ju tvätta bort smuts från oss själva och våra ägodelar. Men det
är bäst om du använder så lite som möjligt av rengöringsprodukterna.

Sopsortering
Spola inte ned fasta föremål i avloppet. Skaffa sophink i badrummet och använd den
istället. Det är viktigt att alla hjälper till att sortera för att undvika sämre rening, extra
arbete eller sådant som kan skada naturen.

Soptunna









tops
underkläder
nylonstrumpor
plastpåsar
kattsand
stekfett, (till eventuell kompost)
råa ägg (till eventuell kompost)
syreförbrukande ämnen

Apoteket
Överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket

Miljöstation eller återvinningscentral
Exempel på farligt avfall:
 Olja, bensin och diesel
 Lösningsmedel t ex lacknafta, aceton
 Färg- och lackrester, även rester av konstnärsfärger och vattenbaserade
färger
 Lim
 Starkt surt eller alkaliskt avfall som
syror eller lut
 Bekämpningsmedel
 Tungmetaller som kvicksilver,
kadmium och bly
 Avfall som innehåller andra slags
tungmetaller i höga koncentrationer
 Fotokemikalier
Det är viktigt att alla hjälper till att sortera för
att undvika sämre rening som kan skada
naturen. Ledningssystemets livslängd kan förlängas och motverka höjda VA-avgifter.

Biltvätt
Tvätta inte bilen på gatan eller på ytor där vattnet rinner orenat via dagvattenbrunnar
till vattendrag. Vänd er istället till en biltvättanläggning.
Bilens tvättvatten blir barnens badvatten.

Matfett och matoljor
Spola aldrig ned oljor eller smält matfett. Torka först bort överblivet stekfett ur
stekpannan med hushållspapper och lägg i komposten eller bland hushållssoporna.
Diska sedan stekpannan. När du gör detta förebygger du att fettet stelnar och bildar
en propp i din avloppsledning!

Hushållskemikalier
Dosera lagom med hushållskemikalier såsom tvätt– och diskmedel. Mer tvättmedel
gör inte kläderna renare, utan ger tvärtom sämre tvätt effekt. Dessutom sköljs inte det
extra medlet ur kläderna vilket ger ökad risk för hudbesvär och allergier. Använd
miljömärkta hushållskemikalier.

Medicin
Spola aldrig ner överblivna mediciner i avloppet. Reningsverken
renar inte bort dem utan de går vidare ut i våra sjöar och vattendrag
och påverkar då djurlivet.

Varför ska jag göra detta? Jo för…..





På vägen till avloppsreningsverket kan föremål fastna och förstöra pumpar etc.
På avloppsreningsverket kan reningsprocessen störas och vattnet kan inte
renas tillfredsställande.
Om miljöfarliga ämnen hamnar i slammet kan vi inte sprida det som
gödningsmedel på åkermark.
Om föroreningarna når vattendragen kan djur, växter och natur ta skada.

