Vattnets hårdhet
Det kan vara bra att känna till dricksvattnets hårdhet vid exempelvis
byte eller nyinstallation av disk- och tvättmaskiner.
Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dHº) och är i södra
delen av Simrishamns kommun relativt hårt (cirka 18 dHº) och i de
norra delarna medelhårt (cirka 10 dHº).
Det är viktigt att ställa in sin diskmaskin efter hårdheten på vattnet
där man bor. Följ anvisningarna från leverantören och ställ in
maskinen rätt. Vid tvätt så spelar hårdhetsgraden roll för hur mycket
tvättmedel du behöver. Mer tvättmedel gör inte tvätten renare, men
mer kemikalier åker ut i avloppet. För att veta hur hårt vattnet är där
du bor, se kommunens hemsida, www.simrishamn.se/bo-och-bygga

Snabb information med SMS
Våra leveranser av vatten har hög driftsäkerhet, men ibland händer
det att det blir uppehåll i leveransen. Antingen för att vi behöver göra
underhåll eller för att det uppstått en akut läcka. Med vårt SMSverktyg kan vi snabbt nå ut med information till dig. Är du skriven på
en adress i kommunen och är vår kund samt har ett mobilnummer
som är registrerat på samma adress, får du automatiskt SMS från oss
om det händer något som berör området där du bor. Har du inget
mobilnummer registrerat på samma adress så kan du lägga till det
telefonnummer du vill och koppla det till de adresser du vill få
information om.

Här registrerar du dig till VA-avdelningens SMS-tjänst
www.simrishamn.se/bo-och-bygga/vatten-och-avlopp/service/sms-tjanst

på Österlen

Tvätta borta & vaxa hemma
Vi rekommenderar att du tvättar
bilen i en miljövänlig biltvätt. Du
kan göra resten hemma som att
dammsuga, vaxa och polera.
Om du tvättar din bil på din
gräsmatta kan alla miljöfarliga
produkter och partiklar hamna i din
trädgård. Tvättar du på gatan
hamnar det farliga tvättvattnet i
våra vattendrag och sjöar.
Passa därför på att tvätta din bil när
du handlar, tankar eller gör andra
ärenden.

Pool-tips
Planera din poolfyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang
eller liknande. Fyll helst inte poolen samtidigt som din granne gör det
och gärna före högsäsongen. Vid påfyllning ska slangen vara över
vattenytan för att undvika att förorenat vatten från poolen sugs tillbaka
in i drickvattennätet. Om du har en pool på tio kubikmeter eller mer ska
du meddela VA-avdelningen genom Kontakten innan du fyller den. Var
noggrann med doseringen av poolkemikalier. Undvik att fylla stora
pooler, barnpooler, badtunnor eller spaanläggningar med vatten när det
råder brist på vatten eller riskerar att bli brist på vatten. Vid mindre
behov fyll på vid lågsäsong.

Vad betyder bevattningsförbud?
När det är bevattningsförbud är det förbjudet att vattna med dricksvattnet med vattenspridare/slang. Om du bevattnar med dricksvattnet
kan detta medföra att inte alla invånare får dricksvatten. Detta kan
drabba känsliga abonnenter hårt bland andra äldreomsorgen, sjukhus,
dagis och skolor. Vid bevattningsförbud är det absolut förbjudet att
fylla pooler. Respektera när det är utlyst bevattningsförbud!
Kontakten: kontakt@simrishamn.se

Var vattensmart och spara vatten!
Diska inte under rinnande vatten. Vid diskning under rinnande
vatten i tio minuter kan det gå åt hela 100 liter vatten.
Vid diskning i diskmaskin, se till att fylla diskmaskinen
ordentligt.
Fyll tvättmaskinen när du ska tvätta och välj tvättprogram efter
behov.
Fyll en tillbringare och ställ i kylen när du vill ha kallt vatten.
Kolla efter läckor, droppande kranar eller slangar.
Välj att duscha istället för att bada i badkar. Ett
standardbadkar rymmer cirka 140 liter vatten.
Duscha snabbt, stäng kranen när du
schamponerar och tvålar in dig.
Låt inte oanvänt dricksvatten bara rinna ut när
du borstar tänderna.
Laga rinnande toaletter och droppande kranar.
Samla så mycket regnvatten i kar och tunnor du behöver för
bevattning av både trädgården och växter inomhus.

