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Vattenförbrukningen har gått upp med 84
procent på fyra dagar i Torekov med
omnejd
Från midsommar till igår den 24 juni (fyra dagar) har vattenförbrukningen
ökat med 84 procent i Torekov med omnejd i Båstads kommun. NSVA
uppmanar alla på Bjärehalvön att spara på vattnet.
– Enligt väderleksrapporten ser det ut att bli fortsatt varmt och torrt på Bjäre.
Vi vill uppmana alla att använda vattnet smart för att undvika ett
bevattningsförbud, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på
NSVA.

Varma dagar används mer vatten än vanligt, vilket syns tydligt i
bevakningssystemet.
– Vi hoppas även att fastighetsägare och företagare med eget vatten är
sparsamma för allt hänger ihop, det är samma grundvatten som vi använder.
Om alla drar sitt strå till stacken och inte använder onödigt mycket vatten gör
det stor skillnad. Anpassa bevattning och liknande till tidigt på morgonen
eller sent på kvällen, säger Jonas Håkansson.
NSVA skickade under tisdagsförmiddagen SMS till fastighetsägare i de södra
delarna av Båstads kommun med uppmaning att vara sparsamma med det
kommunala dricksvattnet. Är du fastighetsägare och vill få SMS från NSVA vid
driftstörningar? Registrera ditt mobilnummer på www.nsva.se/sms

Tips på hur du sparar vatten i vardagen
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Duscha i stället för att bada.
Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in
dig.
Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller
diskhon.
Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i
baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp
kladdiga förpackningar och torka ur dem med hushållspapper, i
stället för att skölja dem.
Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll
istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
Kör enbart fulla disk- och tvättmaskiner.
Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.
Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar vi att du
fyller den sakta och gärna nattetid. Se också till att den är tät och
att reningen fungerar, så att du inte behöver fylla den mer än en
gång per säsong.
Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet.

Fin trädgård samtidigt som du sparar på vattnet

•

•
•
•
•

Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen med kanna eller
vattenslang som du håller i handen- undvik att vattna mitt på
dagen när det är som varmast.
Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under
soliga dagar.
Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för
vattning.
Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens
vattenavdunstning.
Anlägg ny gräsmatta och plantera ny häck på hösten, det vill
säga i september och framåt.

Läs mer på nsva.se/sparavatten

OM NSVA
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag
som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har
gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka
bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det
kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i
ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.
Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten
och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och
föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på
www.nsva.se
För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo.
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