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Undvik att vattna och 
fylla poolen helgen v. 24
Den 18–20 juni kommer Kretslopp och vatten 
att göra ett stort inkopplingsarbete på dricks
vattennätet. Under tiden som arbetet pågår 
behöver vi hjälpas åt att hålla nere vatten
förbrukningen. Därför vill vi uppmana alla att 
undvika att vattna, och om du har en pool, 
undvik att fylla den mellan fredag kväll 18 juni 
och måndag morgon 21 juni. Passa gärna på 
att vattna dagarna innan!

Så blir du av med  
ditt trädgårdsavfall
Om du har små mängder trädgårdsris kan  
du lägga det i grovavfallscontainern. Stora 
mängder ska lämnas på anvisad plats på  
Styrsö Skäret återvinningscentral. 

Visste du att du även kan mala ner trädgårds
avfallet i en kompostkvarn? Då blir du av 
med ditt trädgårdsavfall och får även flis 
som du kan använda i rabatten eller lägga 
på kompost en. På så sätt skapar du ditt eget 
kretslopp i trädgården. Kanske kan du gå ihop 
med några grannar och dela på kostnaden för 
en kompost kvarn? 

Slut på hälla och drälla
Nu ska du inte längre hälla olja, glykol och 
lösningsmedel i behållare på miljöstationerna. 
Istället ska du lämna dem i sina förpackningar  
i en ny typ av behållare. När du ser att de runda 
faten byts ut mot byts ut mot fyrkantiga behåll
are i metall är det slut med att hälla och drälla 
på just din miljöstation.

Har du en 
plastminimerare?
En plastminimerare gör det enklare att  
sortera mjukplast och minskar risk en 
för att plasten flyger iväg. 
När minimer aren är full 
knyter du ihop påsen 
och lägger den i plast
insamlingen. Du som har 
ett avfallsabonnemang  
i Södra skär gården kan  
beställa en plast minimerare 
från Kretslopp och vattens 
kundservice som du får 
utan kostnad.

Nyhetsbrev till dig som är kund hos Kretslopp och vatten, 
Göteborgs Stad. Att vara kund hos Kretslopp och vatten 
innebär att du har ett abonnemang inom vatten, avlopp 
eller sophämtning.



Hjälp till att  
hålla ordning
Den senaste tiden har det varit stökigt på flera 
av kretsloppsplatserna och även skadegörelse 
på Styrsö Skäret återvinningscentral. Om alla 
hjälper till att hålla ordning blir det trivsamt för 
både personal och besökare.

Danmark Sverige

100 
liter vatten 
per person 
och dygn

140 
liter vatten 
per person 
och dygn

Det är bara vatten. 
Det allra viktigaste vi har.
Vatten är en förutsättning för allt liv, världens  
viktigaste livsmedel och en av våra stora klimat
utmaningar. Ändå tar vi det för givet. Därför har 
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad och över 
100 kommuner i Sverige gått ihop 
för att kommunicera vattnets 
värde och ge tips för en mer 
hållbar vatten användning. 

I Göteborg har vi normalt 
gott om vatten eftersom vi 
tar vatten från Göta älv för 
att producera dricksvatten.  
Där emot kan ledningsnätets  
kapacitet bli otillräcklig om 
många använder mycket vatten 
samtidigt under varma dagar för att till exem
pel vattna gräsmattor eller fylla pool er. Det går 
också åt mycket energi och kemi kalier för att 
rena och producera dricksvatten. 

Visste du att...

i Sverige använder vi i genom snitt 140 liter 
vatten per person och dygn. I Danmark  
använder man i genomsnitt 100 liter vatten  
per person och dygn.

55
En droppande 
kran kan för-
bruka 55 liter 

vatten per 
dygn.

Tips för dig  
med fritids hus
Fritidsabonnemang är för dig som även är  
i ditt fritidshus på hösten, våren eller vintern. 
Om du skaffar fritids abonnemang får du fyra 
extra sophämtningar under året utöver din 
vanliga sophämtning mellan maj och september. 
De extra hämtningarna görs ofta i anslutning till 
storhelger.  
Du kan ändra ditt avfallsabonnemang på  
goteborg.se/andraavfallsabonnemang.

Tips för att  
spara på vatten
 » Stäng av kranen när du borstar tänderna.  
Om en familj på fyra personer stänger av 
kranen när de borstar tänderna kan de spara 
100 liter vatten på en dag.

 » Duscha istället för att bada. En dusch på  
tre minuter drar 36 liter vatten, medan ett 
badkar rymmer 150 liter vatten.

 » Laga droppande kranar. En droppande kran 
kan förbruka 55 liter vatten per dygn. Kolla 
din kran och byt packning om den läcker.

 » Ha en kanna vatten i kylskåpet. Du ska alltid 
spola ur kranen tills vattnet är kallt och klart 
innan du dricker det eller använder det  
i matlagning. För att spara vatten kan du 
spola upp en kanna 
vatten och ha  
i kylskåpet.

Tack för att du  
hjälper till att  
spara på vattnet!

Självservice
Du kan läsa mer på goteborg.se/ 
kretsloppochvattenkund och  
göra många ärenden själv på 
goteborg.se/minasidor.

Kundservice 
Vid frågor kontakta vår kundservice: 
031368 27 00 eller  
kundservice@kretsloppochvatten.
goteborg.se

Facebook @kretsloppochvatten 
Följ oss gärna för inspiration,  
information och nyheter.

Returadress: Kretslopp och vatten 
Att: kommunikation, Box 123,424 24 Angered
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