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LEV DITT LIV S OM VAN LIGT -  MEN ANVÄ ND VATTNE T  SMA RT .  
 

Ålands Vatten producerar och levererar dricksvatten till ca 75% av Ålands befolkning. Vi tar 
vatten från de tre sjöarna Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarbyträsk i Jomala och 
Finström.  

Vi har fortfarande tillgång till vatten i våra dricksvattentäkter, men efter denna sommar med 
mycket torrt och varmt väder närmar vi oss uttagsgränsen och det finns anledning att ta det 
försiktigt med vattnet så att vi kan minska riskerna för en akut situation med vattenbrist.  
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Tips på hur du sparar vatten i vardagen  

 Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor 
förbrukar mycket vatten. 

 Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar. 
 Duscha i stället för att bada och korta gärna ner tiden i duschen.  
 Kör enbart fulla disk- och tvättmaskiner. 
 Tar det lång tid innan du får varmt vatten i duschen, spola det kall vattnet i ett 

kärl och använd vattnet till blomvattning, att koka potatis i eller annat.  
 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. 

 Om du måste tvätta bilen, gör det i en biltvätt som återanvänder vattnet. 

Tips på hur du sparar vatten i trädgården 

 Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar. Gör det hellre på 
hösten, det vill säga i oktober och framåt. 

 Avstå från att vattna i trädgården.  
 Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning. 
 Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning. 
 Vattna med vattnet du skrapar potatisen i och ställ en balja i diskon så att du kan 

ta till vara på eventuellt spillvatten.  

Fler vattensmarta tips kan du hitta i kampanjen vattensmart 
https://www.facebook.com/vattensmart/  
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