
Tipspromenad1
Hur mycket vatten använder en 
person i genomsnitt varje dag?

1.  140 liter - som ett badkar
X.  10 liter - som en skurhink
2.  1 liter - som ett mjölkpaket

Hej! Jag heter Droppen 
och jag älskar kranvatten!



TipspromenadTipspromenad2
Är det billigast och bäst för miljön att 
dricka vatten direkt ur kranen eller 
vatten på flaska som köps i affären?

1.  Vatten på flaska från affären
X.  Det spelar ingen roll
2.  Vatten direkt ur kranen



Tipspromenad3
Vad ska du INTE spola ner i toaletten?

1.  Kiss och bajs
X.  Toapapper
2.  Hushållspapper, våtservetter och tops



TipspromenadTipspromenad4
Vad ska du slänga i kärlet för 
hushållsavfall?

1.  Farligt avfall som t.ex. glödlampor och  
  batterier
X.  Soppåsen med restavfall och gröna   
  påsen med matavfall
2.  Förpackningar som t.ex. glasflaskor   
  och metallburkar

Hej! Jag heter 

Kärlet och är vän 

med Droppen.



Tipspromenad5
Vad är ett vattenverk?

1.  Ett ställe där vatten renas och blir 
  dricksvatten
X.  Ett badhus
2.  Pumpen som används i ett akvarium

Den här frågan 
var lite klurig...



TipspromenadTipspromenad6
Var renas avloppsvattnet efter att du 
har duschat, tvättat, diskat och spolat 
i toaletten?

1.  I avloppsreningsverket
X.  I toaletten
2.  I rören i marken

?



Tipspromenad7
Vad är en vattenmätare?

1.  Ett decilitermått
X.  Den visar hur mycket vatten som 
  används i ett hus eller lägenhet
2.  Ett vattenpass



TipspromenadTipspromenad8
Ska du spola ner matfett och matolja i 
avloppet?

1.  Ja
X.  Bara om jag har bråttom
2.  Nej, det kan bli stopp i röret



Tipspromenad

Vad kallas de tre reningsstegen i 
avloppsreningsverket?

1.   Mekanisk, biologisk och kemisk rening
X.   Ettan, tvåan och trean
2.   Silen, tratten och skrapan

9



Tipspromenad10
Biogas gör vi av matavfall och slam. 
Men vad används biogasen till?

1.  Gas till filmkameran som visar filmer 
  på bio
X.  Klimatsmart bränsle till bland annat 
  bilar och sopbilar
2.  Röken som biodlare blåser på bina

Hoppas att vi ses 
snart igen! Hej då!


