
Tvätta inte bilen på uppfarten - använd biltvätten istället
Att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten förstör vår närmiljö. Dagvatten renas inte 
på reningsverk som många tror. Tvättar du bilen på gatan eller uppfarten rinner vattnet ner 
i dagvattenbrunnen som leder vattnet direkt ut i våra hav, sjöar och vattendrag

Det bästa alternativet är därför att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-
hall. Biltvättar har reningsutrustning som renar tvättvattnet från olja och metaller. Där 
skiljs stora delar av föroreningarna bort redan innan vattnet leds vidare till det kommunala 
reningsverket där det renas ännu en gång. 

Gör dig själv och miljön en tjänst och tvätta bilen på en fordonstvätt!

Vett och vatten
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Läs av din mätarställning rätt
Det är viktigt att läsa av din vattenmätare och att lämna mätarställning regelbundet. Detta gör du 
enkelt via vår e-tjänst Avläsning av vattenmätare på www.klippan.se, eller via avläsningskortet 
som du får hem en gång om året.

Läs av alla siffrorna
Tänk på att läsa av alla siffrorna i räkneverket när du ska lämna din mätarställning. Samtliga fem 
siffror ska läsas av. För att din beräknade vattenförbrukning ska bli så nära din verkliga förbruk-
ning som möjligt är det viktigt att du regelbundet läser av vattenmätarställningen och rapporterar 
in den till kommunen. Vårt tips är att du läser av vattenmätaren varje gång du får din faktura och 
jämför den verkliga förbrukningen mot den beräknade på fakturan.
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Avstängningsventilerna som sitter före och efter vattenmätaren (röda på bilden) är din säkerhet för att minska risken 
för en vattenläcka.

Motionera dina ventiler
För att vara säker på att avstängningsventilerna fungerar behöver de motioneras regelbundet. 
Det innebär att du öppnar och stänger ventilerna framför och efter mätaren. När du stängt venti-
lerna öppnar du en kran, om det rinner vatten ur kranen behöver du kontakta en rörmokare som 
byter till tätslutande ventiler. Springer det läck någonstans i ditt hus behöver ventilerna sluta tätt 
så att vattnet slutar läcka.

Bli vattensmart i trädgården
Våren är på ingång och många lockas ut i träd-
gården för att göra fint inför sommarsäsongen.
Här är lite tips på vad du kan tänka på för att 
vara vattensmart i trädgården:

• Spara regnvattnet från stuprör i en 
tunna och använd det för vattning.

• Vattna i trädgården tidigt på morgo-
nen eller på kvällen. Undvik att vattna 
när det är som varmast.

• Vattna med kanna eller vattenslang 
som du håller i handen.

• Placera krukor med känsliga växter på 
skuggiga platser under soliga dagar.

• Använd täckodling. Det hjälper till att 
minska markens vattenavdunstning.

• Lägg inte nya gräsmattor och plantera 
inte nya häckar under våren och som-
maren. Gör det hellre i september och 
framåt.
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