
SAKER SOM ABSOLUT INTE SKA SPOLAS NED I TOALETTEN ELLER HÄLLAS I VASKEN:

 > Farligt avfall (kemikalier, lack, lim, färgrester) – ska lämnas på en miljöstation. 

 > Mediciner – lämnas där receptbelagda mediciner säljs.

 > Stekfett – torka ur stekpannan med lite papper innan disken.

Du hittar uppdaterad information och 
kartor över vilka vägsträckor som 
påverkas på vår webbplats.

VA-arbeten: Malmö
 > Just nu pågår ett stort VA-arbete i 

centrala Limhamn.  

www.vasyd.se/hylliekyrkovag
 > I juni startar vi även upp ett  

VA-arbete vid Amiralsgatan/ 
Föreningsgatan/Bergsgatan. 
www.vasyd.se/bergsgatan

Här gräver vi nu...

 Var ska jag kasta tops?

 

VA SYD ansvarar för avloppshanteringen i Malmö, Lund och Burlöv. 

Tidigare i vår kunde Lundabor se den här frågan ute på stan.  

Det var vår kampanj för att få folk att sluta slänga skräp i toaletten! 

Men vad var svaret på frågan?
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I PAPPERSKORGEN, SÅKLART! 
Där slänger du tops, tandtråd, bindor, 
tamponger, bomull, fimpar, kondomer, 
snus, hår, kattsand, tuggummi, hushålls-
papper och annat skräp. Spola aldrig ned 
skräp i toaletten!

TOALETTEN ÄR INGEN PAPPERSKORG
Ha en papperskorg på toa. Det skräp som 
spolas ner i toaletten fastnar i våra gal-
ler på reningsverken, det orsakar stopp 
och försvårar reningen av avloppsvatt-
net. Vi kallar det för ”fasta föroreningar” 
och det är de saker som slängts i toan 
och hamnat i avloppet helt i onödan. 
Om de i stället slängs i papperskorgen 
kan de förbrännas tillsammans med de 
vanliga soporna, restavfallet, och bli till 
fjärrvärme och el.

DET HÄR TAR VI GÄRNA EMOT
Kiss, bajs och toalettpapper förstås, får 
gärna spolas ned i toaletten. Det är våra 
reningsverk byggda för, det är det vi kan 
hjälpa samhället att bli av med på ett 
smidigt sätt! 

KEMIKALIER OCH MEDICINER
Värre är det med kemikalier och 
mediciner som spolas ned i toaletten. 
Vi har ingen chans att stoppa de farliga 
ämnena, de går helt enkelt rakt ut i 
naturen. Därför är det oerhört viktigt 
att du aldrig häller ut kemikalier eller 
mediciner i toaletten så att de hamnar i 
avloppet.

Regnar det?
Vid mycket kraftiga regn finns det i vissa 
områden risk för källaröversvämningar. 
Om det händer dig är det viktigt att du i 
första hand tänker på att: 

 > Kontakta ditt försäkringsbolag. De 
kan hjälpa till med skadereglering och 
saneringsåtgärder i det akuta skedet.

 > Du som bor i Lund eller Malmö anmäler 
översvämningen till VA SYD, direkt på 
webben eller via telefon 040-635 10 
00.  Du som bor i Burlöv anmäler över-
svämning via Burlövs kommuns växel 
på 040-43 90 00.

 
På vår webbplats kan du läsa mer om 
översvämningar och om du bor i Lund 
eller Malmö även skicka in en anmälan 
direkt till oss:  

www.vasyd.se/skyfall



Vet du om att svenskarna använder 

cirka 45 000 ton tvättmedel per år? 

Och att över 20 procent av detta är 

över dosering? Det är 10 000 ton tvätt-

medel som används helt i onödan per år! 

För att varken belasta miljön eller din 
plånbok i onödan när du tvättar ska du 
veta vilken hårdhet vattnet har där du 
bor. Vattnets hårdhet är ett mått på 
hur mycket mineraler som det finns i 
vattnet, främst kalk. Ju mjukare vatten, 
desto mindre tvättmedel krävs.

Dosera rätt!

Kolla vattnets hårdhetsgrad där du bor 
och ladda hem broschyren om tvätt-
medelsdosering på vår hemsida:

www.vasyd.se/doseraratt
Du kan även ringa vår kundservice på 
telefonnummer 040-635 10 00. 

KLIMATSMART!
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MOTORGRÄSKLIPPARE… 

Självklart har vi träffat på märkliga 

saker på våra reningsverk och i vårt 

ledningssystem. En gång hittade vi 

en motorgräsklippare (!) i en av våra 

större dagvattenledningar (ledning för 

regn- och smältvatten). Några gånger 

har vi blivit kontaktade av polisen för 

att hjälpa till att leta efter vapen 
som använts vid brott. Vi har även 

hört talas om en komplett 
kostym, med väst och allt, 

som av någon anledning 
befann sig i lednings-

systemet.

”Vad är det konstigaste som 
spolats ned i toaletten?”
Många saker hamnar nog i toaletten av misstag, andra saker slängs i toan istället 

för i en papperskorg av gammal vana eller kanske av ren obetänksamhet?

… TOPS OCH LÖSTÄNDER

I våra galler på reningsverken 
fastnar ständigt det vi kallar ”fasta 

föroreningar”, det är helt enkelt tops, 

prillor, fimpar, bindor, tamponger och 

andra saker som slängts i avloppet helt i 

onödan. Där hittar vi vid enstaka tillfäl-

len även löständer, smurfar, leksaker, 

mobiltelefoner, läppstift och liknande.

DET HÄR VILL VI GÄRNA TA EMOT

Allt som passerat genom kroppen, och 

toalettpapper förstås, tar vi gärna emot 

på våra reningsverk. Det är det verken 

är byggda för, det är det vi kan hjälpa 

samhället att bli av med på ett smidigt 

sätt!.


