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Aktuellt inom vatten, avlopp, avfall och återvinning

Umeå

Fakta om
ditt kranvatten

Det är enkelt
att spara vatten

I Umeå kommun är kranvattnet grundvatten, som renats naturligt på sin väg genom
marken. Kranvattnet håller en temperatur
på 6–10 grader. I Umeå har vi mjukt vatten,
med en hårdhetsgrad på 2,8–3,2 °dH. Det
innebär att vattnet innehåller lite kalcium
och magnesium. Mjukt vatten gör att tvättmedel, diskmedel, tvål och schampo löddrar
lätt, så du kan ta mindre mängd. Det minskar också risken för kalkavlagringar. Kranvattnet är svagt basiskt, med ett pH-värde
mellan 7,8–8,5. Det hjälper till att skydda rör
och ledningar så att de håller längre.

I Umeå har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten
direkt ur kranen. Varje dag. Här kommer några smarta tips för en
hållbar vattenanvändning:
Mer än hälften av allt vatten vi använder går åt till personlig hygien. Stäng av kranen när du borstar tänderna och välj dusch i
stället för bad, så sparar du många liter.
Att spola länge i kranen för att få kallt vatten drar många liter i
onödan. Ställ en vattenkanna i kylskåpet, så har du alltid tillgång
till kallt, gott kranvatten.
Vattnet från en droppande kran motsvarar 11 fyllda badkar på en
månad. Det är vatten som droppar bort helt i onödan. Kolla din
kran och byt packning om den läcker.
En tvättmaskin drar ungefär 50 liter vatten vid en enda tvätt, oavsett om den är full eller halv. Kör tvättmaskin och diskmaskin
välfylld så sparar du på vattnet.
Fler tips för att hållbart använda vatten, det viktigaste vi har, finns
på vakin.se/sparavatten

Tydliga skyltar ger
bättre sortering
Dags att fräscha upp soprummet med
nya sorteringsskyltar?
På sverigesorterar.se kan du ladda ner
alla färgglada avfallssymboler.

Brunnslockspoesi
Umeå fyller 400 år. Det vill vi fira med brunnslockspoesi, en hyllning
både till vattnet och till de osynliga ledningarna under marken. För
femte året i rad utses en nationell brunnslockspoet som presenterar
sin dikt i september. Dikten gjuts på brunnslock i flera städer, bland
annat i Umeå. I samband med detta har Vakin arrangerat en egen
brunnslockspoesitävling för elever i årskurs 4 och 5 i Umeå, Vindeln
och Nordmaling med prisutdelning under Umeå Smakfestival. Dikterna ska få människor att tänka på hur de använder vatten, vad de spolar ner i toaletten och hur de tar hand om regnvattnet.

Ge dina prylar
ett längre liv
Kan det du har tänkt slänga vara
användbart för någon annan? Du
kan sälja eller ge bort dina prylar
till second hand eller som återbruk på våra återvinningscentraler. Prylarna tas om hand, repareras och säljs eller lånas ut av våra
samarbetspartners, till exempel
Fritidsbanken och Returbutiken.
Att sälja, byta, dela, ge bort, återbruka eller låna ger prylarna ett
längre liv - ett bra val för miljön.

SMS om
något händer
Projekt i Umeå
Umeå växer och vi behöver säkra en hållbar vattenförsörjning för fler
invånare och klimatförändringar, som under sommaren 2020, när
Umeå fick bevattningsrestriktioner. Därför har Vakin utrett tillgänglig
volym grundvatten och kapaciteten hos Umeå vattenverk. Utredningarna har visar att det finns möjlighet att bygga ut vattenverket för att
öka mängden dricksvatten. Under hösten 2022 kommer vi att påbörja
utbyggnaden, där den nya delen av vattenverket planeras att stå klar
under 2025.

Vill du ha SMS vid planerade vattenavstängningar och större driftstörningar? Lägg in ditt telefonnummer på webben, vakin.se/sms

Läs mer om stora och små projekt på vakin.se

Guide för att sortera rätt
Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom
att sortera sparar du resurser och skyddar människor och miljö. På
vakin.se finns en sorteringsguide som hjälper dig. Hos Kundservice
kan du beställa en tryckt guide att dela ut i trappuppgången.

Vilka är Vakin?
På uppdrag av Umeå, Nordmaling och Vindelns kommuner, förser vi invånarna
med dricksvatten, renar avloppsvatten, hanterar hushållens avfallsprodukter och
arbetar för en hållbar utveckling. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället.

Kundservice, 090-16 19 00
kundservice@vakin.se | vakin.se

