HJÄLP TILL ATT SPARA VATTEN I SOMMAR!
Information från tekniska avdelningen, Uppvidinge kommun

50 liter sparar du om du stänger av
kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna.
Var sparsam med vattnet! Några tips för sommaren!

Låga grundvattennivåer...
och mycket lite regn, gör att det kan bli brist på vatten i
Kronobergs län och i Uppvidinge. Enligt myndigheter kan
det bli den allvarligaste vattenbristen på 100 år om det blir
en lika torr sommar som 2016. (www.livsmedelsverket.se)
Uppvidinge kommuns tekniska avdelning vill uppmana alla
som kan, att spara vatten. Dricksvatten är en naturresurs som
är mycket viktig för alla i samhället. Situationen med vattenbrist kan bara lösas om alla hjälps åt. Varje liter du kan spara
är viktig!

60 liter sparar du om du minskar tiden
du duschar med 5 minuter.
Har du förslag på hur man kan spara vatten? Har du frågor?
Kontakta tekniska.avdelningen@uppvidinge.se / Kommunens växel 0474-470 00

• Ha dricksvatten i kylskåpet, så slipper du spola för att få kallvatten.
• Ta korta duschar.
• Bada inte i badkar.
• Stäng av vattnet när du tvålar in dig, borstar tänderna eller rakar dig.
• Diska inte under rinnande vatten. Använd diskbalja eller diskpropp.
• Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör. Använd kortprogram.
• Har du växter som ska vattnas? Gör det inte mitt i solljuset. Då dunstar vattnet.
• Tvätta inte bilen så ofta och gör det hos en biltvätt. Där återanvänds vattnet.
Är du ansluten till kommunalt vatten? Följ kommunens information om läget och
eventuella restriktioner på www.uppvidinge.se.
Har du egen brunn? Enskilda hushåll med grävda brunnar drabbas först och mest
vid torka. Kontrollera nivån i din vattentäkt och tänk igenom vilka alternativ du har
om brunnen sinar. Fastighetsägare med egen brunn har själv ansvar för att det är
vatten i brunnen.
Om vattnet tar slut. Kontakta Uppvidinge kommuns tekniska avdelning genom
växeln 0474-470 00. Då kan du få anvisningar om tappställen där du kan hämta
dricksvatten i egna kärl.
Information om att vara sparsam med vatten går ut till alla invånare, företag, kommunala
verksamheter och bolag i Uppvidinge. Tack till alla som hjälper till att spara vatten!
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