
VATTEN & AVLOPP

Hushåll med vatten
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och för att vi ska 
klara framtidens utmaningar behöver vi alla gå över 
till en mer hållbar vattenanvändning. Stäng av vatt-
net medan du borstar tänderna, tvålar in dig och 
rakar dig. Ha en kanna vatten i kylen istället för att 
spola kallt vatten varje gång du ska dricka. Samla 
regnvatten för att bevattna dina trädgårdsväxter.   

Ren bil med gott samvete
Varje år sker ca 15 miljoner biltvättar direkt på 
gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och 
asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar 
och hav. Ämnen som är skadliga för både människa 
och miljö och som är svåra för naturen att bryta 
ner. I en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall 
finns reningsverk som tar hand om stora delar av 
föroreningarna från tvättvattnet. 

AVFALL & ÅTERVINNING
Det arbete vi gör på Vamas för att effektivisera 
avfallshanteringen har gett resultat. 
Varje år presenterar Avfall Sverige en rapport om vil-
ken kommun i landet som är bäst på avfallshantering. 
Värderingsrapporten är indelad i fyra olika områden: 
förebyggande, återvinning, miljöeffekter och kund-
nöjdhet. 

Malung-Sälens kommun hamnade i topp i området 
förebyggande, det vill säga att vi har minst insamlad 
mängd mat- och restavfall per kommuninvånare.

MINIMERINGSMÄSTARNA
Vill du också bli Minimeringsmästare?
Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela 
Sverige som vill minska på de onödiga sakerna, ut-
gifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får 
deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart 
och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora 
Sverigekampen. 

Är du redo för att minimera?
Läs mer på minimeringsmastarna.se
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AVFALLSKÄRL
Så tar du hand om dina 
avfallskärl i sommar:
• Ställ kärlen i skuggan. 
• Spreja lite ättika på kanten av kärlet 

och i botten. Ättika motverkar både 
dålig lukt och flugor. 

• Använd dubbla påsar om det behövs.
• Tvätta ur kärlen då och då.

LAKVATTENDAMM
Är du nyfiken på vad som händer utanför 
återvinningscentralen i Malung?
Där bygger vi en våtmark för att lokalt rena 
vattnet på anläggningen.

Läs mer om projektet på vår hemsida.

FÅ DET SENASTE DIREKT I MOBILEN!
Är det dags för slamtömning? Pågår en vattenläcka eller har 
avfallet inte hämtats? Få information av oss direkt i mobilen 
genom att fylla i dina kontaktuppgifter på vamas.se

vamas.se

trevlig
sommar!


