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Världens viktigaste livsmedel har hemleverans dygnet runt. Vad 
vet du om dricksvattnet i Nordmaling?
Vårt vatten är grundvatten, som renats naturligt på sin väg ge-
nom marken. I vattenverken luftas vatten för att fälla ut järn och 
går genom ett kalkfilter som höjer pH-värdet. Sen är vattnet klart 
för leverans till din kran. 

Öppettider under 
jul- och nyårshelgen
Röda dagar och helgaftnar är återvin-
ningscentralen stängd. Sopbilen kör 
som vanligt, även röda dagar. Du hittar 
alla öppettider på vakin.se

Fem fakta om  
ditt dricksvatten

Vårt kranvatten är svagt basiskt, med ett pH-värde  
kring 8,5. Det hjälper till att skydda rör och ledningar  
så att de håller bättre. 

Kranvattnet håller en 
temperatur på 6–10  
grader vid leverans. 

Vi har mjukt vatten. Det innebär att vattnet innehåller  
lite kalcium och magnesium. Mjukt vatten har flera  
fördelar. Schampo, tvål, diskmedel och tvättmedel  
löddrar lätt, så du kan ta mindre mängd. Det minskar  
också risken för kalkavlagringar i dusch, kök och  
kaffebryggare. 

Kranvatten är ett 
livsmedel, som 
kontrolleras noga, 
med provtagning 
i både vattenverk 
och hos kund. Det 
levereras hem till 
dig, dygnet runt. 
Det är en resurs att 
vara rädd om. Tack 
för att du hjälper 
oss att ta hand om 
vattnet! 

Kostnaden för kran-
vatten är cirka 8 öre  
per liter. 

På vakin.se/kvalitet finns fakta 
om ditt dricksvatten.

En droppande kran kan förbruka
55 liter vatten per dygn.

Smidig sophämtning
Vintertid behöver vi hjälpas åt för en 
smidig sophämtning. Skotta runt dina 
tunnor och se till att de inte hamnar 
uppe på plogkanten. Vid kyla kan påsar 
och lock frysa fast. Sopa av snöiga lock 
och skaka tunnan innan hämtning. Låt 
gärna matavfallspåsen frysa till innan 
du lägger den i tunnan. Tack för hjälpen!

På vakin.se/sparavatten finns smarta 
tips för att spara vatten, året runt. 



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

Vi bygger för framtiden
vi ut en del av ledningsnätet där 
vi haft problem med vattenläckor. 
De nya ledningarna beräknas hål-
la i mer än 100 år.

Nordmalings kommun renoverar 
Skolgatan i Nordmaling. Då pas-
sar vi på att byta ut vatten och 
avloppsledningar. I Nyåker byter 
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Förslaget innebär en höjning för 
en villa på cirka 25 % eller 170–
200 kr per månad. Bakgrunden till 
den föreslagna höjningen är ett 
underskott från tidigare år som nu 
måste återbetalas. Det samman-
faller med ökade kostnader för 
el, kemikalier för avloppsrening 
och underhållskostnader. Beslu-

Vakin föreslår höjd VA-taxa i Nordmaling
tet fattas av kommunfullmäktige 
12 december. Vakins verksamhet 
bygger på självkostnadsprinci-
pen, där var och en betalar vad det 
kostar att producera dricksvatten, 
rena avloppsvatten samt samla in 
och behandla avfall. Vakin är inte 
vinstdrivande.

SMS om  
något händer
Vill du ha SMS vid planerade 
avstängningar och större drift-
störningar, i jobbtelefonen el-
ler för en annan adress än där 
du bor? Lägg in ditt telefon-
nummer på vakin.se/sms

Matavfallspåsar
Får du slut på papperspåsar 
för matavfall finns fler att 
hämta på närmaste återvin-
ningscentral. Vi samarbetar 
även med flera butiker, där du 
kan hämta matavfallspåsar. 
Läs mer på vakin.se/matavfall

Gör det själv  
på vakin.se 
Vi har uppdaterat vår hemsida, 
för att det ska bli enklare för 
dig som kund att lösa vanli-
ga ärenden på egen hand, när 
det passar dig. Välkommen till 
nya vakin.se!

Ge din pryl  
ett nytt hem
Allt behöver inte kastas. Det 
du inte behöver kan få ett nytt 
liv hos någon annan. Lämna 
in till återbruk på återvinnings-
centralen eller second hand.
Sorteringsguiden på vakin.se 
hjälper dig att sortera rätt.

Vilka är Vakin?
Vakins uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta 
hand om hushållens avfallsresurser och samverka för en hållbar 
utveckling, i Umeå, Vindeln och Nordmalings kommuner.

Paketsnöre och tejp  
Restavfall, den vanliga soppåsen 

Presentpapper och pappkartong 
Pappersförpackning, återvinningsstation

Värmeljuskopp  
Metall, återvinningscentral 

Julgran, äkta  
Trädgårdsavfall, återvinningscentral

Julgran, plast 
Metall, återvinningscentral

Sortera julen

Vakin önskar alla återvinnare en God helg!


