Information till invånare i Västerviks kommun

Tack för att du är
med och sparar på
vattnet!

Bra dricksvatten är ingen självklarhet!
För att dricksvattnet ska räcka till alla råder bevattningsförbud från
och med 1 juli 2018 för alla som har kommunalt vatten i Västerviks
kommun.
Bevattningsförbudet innebär att dricksvattnet endast ska användas
för dricksvattenändamål.
Det är förbud mot att:
•

Vattna växter, gräsplaner med mera via spridare och slang.
Du får vattna med vanlig vattenkanna.

•

Tvätta bilen (privat) via slang.

•

Fylla pooler större än 3 kubikmeter med dricksvatten.

•

Spolning av tak och fasader via slang.

Bevattningsförbudet gäller endast dig med kommunalt vatten. Men
tänk på att en låg grundvattennivå även påverkar enskilda
brunnar.
Förbudet gäller tills vidare.
Vi behöver alla hjälpas åt med att spara på vattnet. I den här foldern
hittar du några tips på hur du kan göra för att spara på vattnet och bli
lite mer vattensmart!

Läs gärna mer om vattensituationen
och få spartips på vår hemsida:

www.vmeab.se

------- KLIPP GÄRNA UR & SPARA!--------

Gör som kamelerna! Spara på vattnet och
bli lite mer vattensmart, helt enkelt!

DISKA INTE UNDER RINNANDE VATTEN
STÄNG AV VATTNET NÄR DU BORSTAR TÄNDERNA
VEM DUSCHAR SNABBAST? UTMANA VARANDRA I FAMILJEN I ATT KORTA NER
DUSCHTIDEN!
SPOLAR DU FÖR ATT FÅ KALLT VATTEN?
KYL VATTEN I EN KANNA I KYLEN ISTÄLLET!
LAGA LÄCKOR, DET SPARAR BÅDE VATTEN OCH PENGAR!
BYT TILL SNÅLSPOLANDE MUNSTYCKEN
NÄR DET VÄL KOMMER REGN... SAMLA REGNVATTEN I EN TUNNA SOM DU
ANVÄNDER FÖR ATT VATTNA MED

Läs mer och hitta fler smarta tips på
www.vmeab.se och vår facebooksida!
------- KLIPP GÄRNA UR & SPARA!--------

VISSTE DU ATT... Om alla invånare i Västerviks kommun duschar en

gång per dygn och kortar ner sin duschtid med fem minuter per
person, så sparas cirka 2,1 miljoner liter vatten per dag? Det lika
mycket vatten som det går åt för att fylla stora och lilla bassängen i
Västerviks simhall två gånger.

Tack för att du är med och sparar på vattnet!

Frågor? Kontakta gärna vår kundservice
telefon 0490-25 70 50 • e-post: miljoenergi@vastervik.se

