
Vett och vatten
Informationsbrev från Klippans kommuns VA-avdelning. Juni 2022

Välj vattenfaktura som e-faktura eller mailfaktura 
Du vet väl att du kan välja att få din vattenfaktura som e-faktura
direkt in i din internetbank eller som mejlfaktura. 
Om du vill ha din vattenfaktura som e-faktura så gör anmälan i 
din internetbank. Det blir inte bara en enklare hantering för dig, 
du bidrar även till att spara på miljön eftersom vi inte behöver 
skicka pappersfakturor.
Vill du ha vattenfakturan via mail kan du kontakta kundtjänst på
telefon: 0435-280 00 eller skicka ett mejl till: eva.boden@klippan.se

Tänk på att...
...om du säljer din bostad så 

måste det fyllas i blankett  
”Ägarbyte av VA-abonnemang”. 

Du hittar den på klippan.se 
Både säljare och köpare skall 

fylla i blankett på 
överlåtelsedagen.

Tvätta bilen - men på rätt plats
Undvik att tvätta bilen hemma på gatan. Smutsen från våra bilar innehåller både oljerester och  
tungmetaller som rinner ner i dagvattenbrunnarna och vidare rakt ut i åar, sjöar och hav.
Välj antingen att tvätta i en automattvätt eller för hand på en tvättplats vid en fordonstvätt.  
Det är så klart ett extra plus om biltvätten också är miljömärkt. 
Har du inte tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan.  
Då filtreras smutsen genom gräset innan vattnet rinner vidare ut i vattendrag, sjöar och hav.  
Glöm inte att använda miljömärkta bilvårdsprodukter, som till exempel Svanen eller Bra Miljöval.
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Så sparar du vatten i sommar
• Vattnar du en solig dag riskerar de mesta vattnet dunsta bort i värmen. 

Därför är det bättre att vattna tidigt på morgonen eller på kvällen.
• Gräsmattan klarar av långvarig torka och kommer återhämta sig snabbt 

när det regnar. 
• Ställ fram behållare som samlar upp regnvatten som du kan använda 

när du vattnar trädgårdsväxter eller ska tvätta fönstrena.
• På sommaren kan det ta längre tid att få riktigt kallt vatten i kranarna.  

Spara tid och vatten genom att ställa in en karaff med vatten i kylskåpet.

Tänk på...
...att det kan gå åt så 
mycket som 150–350 

liter om du har vatten-
spridaren eller 

vattenslangen igång
 i 20 minuter.

Tips för dig som ska fylla poolen
Innan du fyller på din pool finns det några saker 
du bör tänka på. Ta reda på om det råder 
bevattningsförbud i din kommun eller område 
innan du fyller din pool. Fyll på med lite vatten 
i taget och helst under natten då vattenförbrukningen 
inte är hög. Undvik även att fylla din pool samtidigt 
som dina grannar. 

Glad sommar!
önskar Klippans kommun




