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FYLL POOLEN PÅ RÄTT SÄTT I SOMMAR
g Du som fyller din pool med vattenslang - tänk på att slangens mynning ska vara ovanför vatteny-
tan så att vattnet gör en liten luftfärd innan det hamnar i poolen. Om vattnet lämnar slangen under vat-
tenytan så kan det bli ett baksug i ledningarna om vattentrycket tillfälligt sjunker. 

g Missade du vårt specialnummer om 
regnvatten? Det finns på hemsidan  
www.kungalv.se/vaunderhall

VA

Kallt kranvatten är ett livsmedel och om vi får till-
baka vatten in i ledningen som en gång lämnat den 
så finns det risk att bakterier följer med. Fyll också 
din pool i lugn takt, gärna med tunn slang. Om fler 
i samma område fyller sina pooler samtidigt med 
högt flöde så finns risk att avlagringar i ledningarna 
lossnar och vattnet missfärgas. Läs mer på: 

www.kungalv.se/pool

Regnvatten som hamnar i 
avloppets spillvattenledning är 
något Kungälvs kommun jobbar 
mycket aktivt med att komma 
till rätta med. Vi gör det till och 
med så framgångsrikt att vi 
ibland får berätta för andra 
kommuner om hur vi gör. 

Just nu letar vi i Marstrand, 
Koön, Kode och Kärna. Titta in 
på vår hemsida och se om du bor 
i ett av de områden vi är i just nu. 
i så fall ska du anmäla dig till din 
projektsida och följa arbetet där.

www.kungalv.se/vaunderhall

g Var rädd om din brunn 
Statens geologiska undersökning 
(SGU) förutser låga eller kanske till 
och med mycket låga grundvat-
tennivåer i sommar. Detta trots 
att grundvattnet i väst är rela-
tivt välfyllt just nu. I vårt område 
finns grundvattnet framför allt i 
det som kallas ”små grundvat-
tenmagasin”. Det betyder att de 
kan påverkas snabbt om det blir 
torka och många pumpar upp mer 
vatten än vanligt. Läs mer och följ 
utvecklingen här: 

www.sgu.se/grundvatten

g Duscha istället för att bada. Ett badkar krä-
ver 150 liter vatten. En dusch klarar du på ynka 36 
liter. Miljön och din plånbok kommer att tackar dig. 
Fakta: branschorganisationen Svenskt vatten.



NYHETSBREV 
FRÅN 
KOMMUNEN

Kundcenter
telefontider måndag - torsdag: 8.00 - 16.30, fredag: 8.00-16.00
telefonnummer 0303-23 80 00      e-post kommun@kungalv.se

RENHÅLLNING

TEXTILINSAMLING PÅ ÅVC

     Visste du att vi i Sverige 
årligen slänger ca 75 miljoner 
kilo kläder och textiler?! 

Gör en miljöinsats och lämna 
in dina uttjänta textilier på ÅVC. 
Den ideella föreningen Björkå-
frihet ser till att kläderna får ett 
andra liv via försäljning i second 
hand-butiker eller att de åter-
vinns på ett miljöriktigt sätt. 

Du kan också lämna in skor, 
väskor och övriga accessoarer. 
Kom ihåg att det även går bra 
att lämna trasiga kläder och 
textilier – allt som inte är 
blött eller smutsigt tas emot!

ÄR DU VÅR NÄSTA MINIMERINGSMÄSTARE?

Under ett år ses deltagarna på träffar med olika teman: hållbar      
konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Deltagarna 
får utmaningar, till exempel laga mat på rester, ordna klädbytardag 
och samtidigt sprida sina erfarenheter via sociala medier. 

Tävlingen börjar i september och alla typer av hushåll kan söka -   
ensamhushåll, familjer, kollektiv eller par.  

Ansök idag på www.minimeringsmastarna.se!

Vi hämtar:

- Måndag
- Måndag eller tisdag
- Tisdag eller onsdag
- Onsdag

Ordinarie hämtdag:
Måndag 21 juni         
Tisdag 22 juni 
Onsdag 23 juni           
Torsdag 24 juni  
Fredag         25  juni - Torsdag

Återvinningscentralerna  

Nationaldagen -stängt 
Midsommarafton -stängt 
Midsommardagen  - stängt 

ÄNDRADE HÄMTNINGSDAGAR OCH ÖPPETTIDER 

Sophämtning vecka 25, Midsommarveckan

Glad midsommar!

Glad midsommar!

     I Sverige konsumerar vi som om det fanns 4,2 jordklot 
och slänger 467 kg avfall per person varje år! 

Minimeringsmästarna vill inspirera 
till att konsumera mer hållbart, 
minska sitt avfall och förstå att 
man har möjlighet att påverka i 
klimatfrågan.

Tävlingen fokuserar på vilka     
möjligheter som finns med en 
hållbar livsstil, snarare än vad 
man inte får göra. Det ska 
kännas roligt och enkelt att 
minska på sitt avfall!
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