Att spola rätt är lätt

Därför ska inget annat än bajs, kiss
och toalettpapper spolas ner!
Vatten är det viktigaste livsmedlet och vi måste alla ta hand om det.
Vattnets kretslopp måste fungera, det vatten som finns är det vi har.
Vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde och människor och
djur som lever om 1000 år kommer dricka samma vatten som vi.
Fasta föremål som bomull, tops, våtservetter, tamponger, bindor, blöjor,
knappar, nappar, fimpar och liknande riskerar att fastna i avloppsrören
och orsaka stopp. Det kan också orsaka problem vid avloppsreningsverket.
Mediciner som hälls ut eller spolas ner i avloppet förgiftar vattnet och
påverkar djurlivet.
Kemikalier försurar och förgiftar vattnet, därför ska inga kemikalier, färger, lösningsmedel eller motoroljor ner i avloppet.
Matfett, frityrolja eller matolja
som hälls ut i avloppet kyls av och
stelnar i ledningarna och gör så att
det kan bli stopp hos dig eller din
granne.

Stelnat fett i avloppsrör.

Tillsammans kan vi vara rädda om
vårt viktigaste livsmedel - vattnet.

Så här gör du med det du inte ska
spola ner i avloppet eller toaletten
Bomull, tops, våtservetter, tamponger, snus, fimpar, blöjor, våtstarkt
papper (hushållspapper t.ex) och andra fasta föremål
Släng i soppåsen.
Tips: ställ en papperskorg i badrummet för att göra det enkelt.
Mediciner
Lämna in på ett apotek, det kostar inget.
Flytande kemikalier
Lämna in på återvinningscentralen som farligt avfall. Finns insamling av
farligt avfall i ditt miljöhus kan du lämna det där.
Målarfärg, färg från penslar, lösningsmedel
Lämna in på återvinningscentralen som farligt avfall.
Frityrolja
Samla i en behållare, till exempel en PET-flaska med hjälp av en Miljötratt. Lämna behållaren på återvinningscentralen.
Fett från stekpannor
Använd miljötratten och samla rinnande fett i till
exempel en PET-flaska. Lämna flaskan på
återvinningscentralen. Du kan också lägga
flaskan i soppåsen. Torka ur stekpannan med
hushållspapper, släng pappret i soppåsen.
Miljötrattar finns att hämta på Mölndal stads
återvinningscentraler i Kikås och Lindome eller
hos Teknisk kundservice på Skedebrogatan 1.

Tack för att du spolar rätt!
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