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Världens viktigaste livsmedel har hemleverans dygnet runt. Vad 
vet du om dricksvattnet i Umeå?
Vårt vatten är grundvatten, som renats naturligt på sin väg ge-
nom marken. I vårt största vattenverk luftas vatten för att fälla 
ut järn och går genom ett kalkfilter som höjer pH-värdet. Vattnet 
passerar UV-ljus, en extra säkerhetsåtgärd mot virus, bakterier 
och parasiter. Sen är vattnet klart för leverans till din kran. 

Nya avfallsskyltar
Avfall Sverige har ett gemensamt skylt-
system för avfallssortering. De nya skyl-
tarna ska göra det enkelt för alla att sor-
tera rätt, med målet ökad återvinning. 
Läs mer om systemet och ladda ner 
symboler på sverigesorterar.se

Fem fakta om  
ditt dricksvatten

Vårt kranvatten är svagt basiskt, med ett pH-värde  
kring 8. 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 tar hand 
om vattnet! 

Kostnaden för kran-
vatten är cirka 7 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 smi-
dig sophämtning och snöröjning.  Kom 
ihåg att skotta snö och halkbekämpa 
ända fram. Ta bort plogkanter och läm-
na utrymme så att sopbilen kan hämta. 
Tack för hjälpen!
Sopbilen kör som vanligt, även röda dagar. 

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



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

Rörtryckning i centrala Umeå

grävning, men är mer miljövänlig, 
snabbare och minskar störningar 
för omgivningen. Med den nya 
dagvattenledningen fördubblar vi  
kapaciteten i jämförelse med den 
gamla. Det innebär minskad risk 
för översvämning i centrala Umeå 
vid skyfall.

Vi lägger en ny dagvattenledning 
under Nygatan och Götgatan i 
centrala Umeå.  Vi testar tekniken 
rörtryckning, som minskar beho-
vet av grävning från 220 meter till 
30 meter fördelat på tre gropar. 
Ledningen trycks under marken, 
sex meter under gatan. Meto-
den kräver mer förberedelser än 
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Kostnaderna för avfallshantering, 
drivmedel, utsläppsrätter och 
förbränningsskatt har ökat. Det 
gör att Vakin föreslår höjda av- 
fallstaxor i Umeå kommun. För-
slaget till ny taxa innebär en ökad 
kostnad för en vanlig villakund i 
Umeå på omkring 30 %. Det mot-
svarar cirka 600 kr/år eller 50 kr/
månad. 

Vakin flaggar för höjd avfallstaxa i Umeå
Vakins verksamhet bygger på 
självkostnadsprincipen, där var 
och en betalar vad det kostar att 
producera dricksvatten, rena av-
loppsvatten samt samla in och 
behandla avfall. Vakin är inte 
vinstdrivande. Förslaget till nya 
avfallstaxor lämnas till kommun-
fullmäktige i Umeå för beslut i  
december.

SMS om  
något händer
Vill du som fastighetsäga-
re ha SMS vid planerade av-
stängningar och större drift-
störningar, i jobbtelefonen 
eller för flera fastigheter? 
Lägg in ditt telefonnummer 
på vakin.se/sms

Förändringar  
i förpacknings- 
insamlingen
Från 2024 får kommunerna  
ansvar för insamling av för-
packningar. Förändringen sker 
i flera steg, där starten är ett 
system som liknar det nuva-
rande, men med kommunalt 
ansvar för insamlingen. Från 
1 januari 2027 införs fastig-
hetsnära insamling från hus-
håll och från bostadsfastig-
heter som vill ha kommunal 
insamling. Vi kommer att in-
formera om hur förändringen 
påverkar dig som fastighets- 
ägare.

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

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.


