!

Visste du att..
inte ens en
bomulls- eller
hårtuss får
slängas i
avloppet.

Rätt skit på rätt plats!
Om alla personer i Håbo kommun spolade ner en tops om
dagen under ett år skulle 6 miljoner tops hamna på
reningsverket. Släng skräpet i papperskorgen istället.
Din insats gör skillnad. Rätt skit på rätt plats!
Omkring ett halvt ton skräp i veckan som egentligen skulle hamna i
soppåsen spolas ned i toaletten. Tamponger, våtservetter, tops, blöjor,
bindor, strumpbyxor, handdukar och annat skräp fastnar i avloppsledningar och pumpar. Kostnaderna är stora för att ta hand om allt
skräp och reparera utrustningen som går sönder.

Vad hör hemma i avloppet?
Det enda som hör hemma i avloppet är:
 Kiss
 Bajs
 Toalettpapper

!

Visste du att..
varje år
slängs över 25
ton ”fel” skit i
avloppet i
Bålsta.

Många andra produkter kan inte brytas ner av naturen utan måste
plockas bort när de kommer till reningsverket. Det gäller till exempel
bomullstussar som trots att de är små inte får spolas ner i toaletten.
Tvättservetter är ofta tillverkade av ett så kallat våtstarkt papper som
gör att de inte löses upp av vatten som toalettpapper. De färdas hela
vägen till reningsverket där de fastnar i utrustningen. Detsamma gäller
självklart blöjor, bindor och tamponger som förutom att de inte bryts
ner även sväller och bildar proppar.

Farligt avfall

!

Kom ihåg..
att aldrig
hälla frityrolja
i avloppet.

Reningsverken kan inte rena bort kemikalier, färgrester,
lösningsmedel, mediciner och annat farligt avfall. Det rinner vidare
rakt ut i Mälaren och skadar vår miljö. Spola därför aldrig ner farligt
avfall. Lämna gamla mediciner till apoteket och farligt avfall till
återvinningscentralen.

Fett från köket
Även fett ställer till med problem i ledningarna. När du spolar ner
matrester i avloppet eller sköljer ur stekpannor eller frityrolja i köket
hamnar mycket fett i avloppsvattnet. Fettet kyls ner och fastnar på
insidan av ledningarna som sätts igen. Tänk därför på att aldrig spola
ner matrester. Torka ur din stekpanna med hushållspapper istället.
Matresterna kan du kompostera eller lägga i hushållssoporna. Frityrolja kan du hälla i ett gammalt mjölkpaket som du sedan tejpar igen
och lägger i hushållssoporna. Hjälp oss att minska mängden ”fel” skräp
i avloppet!

På bilden ser du en avloppsledning som satts igen av fett
från till exempel stekpannor och fritering.

Har du frågor? Kontakta oss!
Tel: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se

