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Ett av Norrlands
största VA-projekt
På Norrlandet i Gävle är vi i full gång med att
gräva ner vatten- och avloppsledningar. Projektet
är ett av Norrlands största och 800 hushåll kommer
att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. De
första ansluter sig 2015. Sammanlagt gräver vi ner
ledningar som motsvarar längden på ett maraton!

Koll på din förbrukning
På ”Mina sidor” på vår hemsida kan du hålla koll på din
vattenförbrukning. Där kan du lämna din mätarställning och se din historik. Meddela oss mätarställningen minst en gång per år så är din faktura uppdaterad
enligt din förbrukning!

Dosera smart
På vår hemsida kan du se om du har hårt eller mjukt
vatten. Har du mjukt vatten så ska du ta mindre
tvättmedel. För mycket tvättmedel riskerar att bli
kvar i kläderna och ge både hudirritationer och
allergier. Du belastar också miljön i onödan och
kanske har du roligare saker än tvättmedel att
lägga pengarna på?

Ända till Italien
Visste du att vi har 225 mil ledningsnät i våra
fyra kommuner. Det är nästan lika långt som från
Ockelbo till Rom.

Spara vatten
Den 6 oktober gick Gästrike Vatten ut med en vädjan om
att spara vatten i Gävle, Valbo, Forsbacka och Hedesunda.
Grundvattennivån var mycket låg efter den torra
sommaren och hösten.
Varenda droppe räknas.
Tack!
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Från sjövatten
till friskt dricksvatten
Niels Christensen jobbar på vattenverket
i Hofors. Hans jobb är att se till att du får
hälsosamt och rent dricksvatten i kranen.
Vad gör du på jobbet?
Jag ser till att dricksvattnet som kommer i kranen
är hälsosamt och rent. Vi tar ytvatten från sjön
Hyen i Hofors, sen renas det genom flera steg innan
det slutligen rinner ut i kranen. Det mesta sköts
automatisk, men det måste givetvis övervakas.

Hur renas dricksvattnet?
Först pumpas vattnet in i vattenverket där vi tillsätter kalk och kolsyra. Vattnet filtreras genom ett
sandfilter och sen vidare genom ett kolfilter som tar
bort lukt och smak. Sen rinner vattnet genom ett
UV-filter som tar bort parasiter och bakterier. Slut
ligen höjer vi pH-värdet och tillsätter klor.

Måste vattnet renas så här mycket?

Niels Christensen ser till att du får hälsosamt och rent
dricksvatten i kranen.

Tips!

Tre enkla tips för
att hålla vattnet rent:
• Använd miljömärkta produkter.
• Dosera rätt när du tvättar.
• Tvätta bilen miljövänligt.

Vattnet måste renas eftersom det innehåller smuts
från till exempel fågelbajs och förmultnade löv.
Om du dricker sjövatten direkt kan du bli sjuk.
Livsmedelsverket har höga krav på hur man
tillverkar dricksvatten.

Vad har du för tips till mig?
Om du varit borta ett tag kan
du låta kallvattnet rinna i
kranen några minuter, då får
du ett friskt vatten!
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Vattnet ingår i ett evigt kretslopp,
som vi alla är en del av.
Tack för att du tar
och
hand om det!

God jul
gott nytt år
önskar
Gästrike
Vatten!

