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INFORMATION
Datum

2019-06-12

Uppmaning - spara på vatten!
Hej Kära kund.
Du får denna information då Skärgårdsstiftelsen vill uppmana till återhållsamhet vid
användning av vatten. Det är mycket låga grundvattennivåer i hela Stockholms
skärgård. Det beror dels på den varma och torra sommaren förra året men även på grund
av att det har varit ytterst lite nederbörd under följande höst, vinter och vår. Påfyllnaden
av redan låga grundvattennivåer har varit nästan obefintlig.
I våra brunnar finns risk för saltvatteninträngning från relikt saltvatten, det vill säga
gammalt saltvatten från tiden då platsen var täckt av salt hav. Om saltvatten kommer in
i en grundvattentäkt är vattnet otjänligt som dricksvatten under lång tid framöver.
För att undvika att våra brunnar sinar måste vi nu vara försiktiga med vattenuttagen. Vi
vill nu uppmana DIG att tänka på hur vattnet används och vad just du kan göra för att
förebygga att vattnet tar slut.
Möjliga åtgärder för alla:
o

o
o
o
o

Duscha korta stunder och stäng av vattnet i duschen när du tar i
schampo/balsam och när du tvålar in dig (Strypmunstycken på duschar
kan också användas)
Bada inte i badkar
Låt inte vatten stå och rinna, te x när du tinar mat, diskar, eller borstar
tänderna
Ställ in vatten i kylar så att det alltid finns kallt vatten att tillgå istället
för att det ska rinna tills det blir kallt
Kör din disk- och tvättmaskin smart, dvs med fulla maskiner

Entreprenör:

Postadress
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Box 7669
103 94 Stockholm

Besöksadress
Skärgårdsstiftelsen
Nybrokajen 1B
111 48 Stockholm

Kontakt
Tel: 08 - 123 124 00
kansliet@skargardsstiftelsen.se
www.skargardsstiftelsen.se

Information
Org.nr 802405 - 0216
Bg.nr 244 - 96 50
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-

-

Sätt upp informationslappar med uppmaning om hur dina gäster ska spara på
vatten
Rekommendera besökare att vatten fylls på till båtar från bryggor med
kommunalt anslutet vatten (t ex: Nynäshamn, Stavsnäs, Vaxholm, Lidö) eller i
hemmahamn om möjligt.
Dricksvatten ska inte användas till att tvätta båtar eller vattna med!
Sätt ut regnvattentunnor!
Skyndsamt åtgärda/rapportera läckor från kranar/ledning

Hyresgäst
-

Vattna inte gräsmattan, den klarar torka!
Sätt ut en regnvattentunna!
Skyndsamt åtgärda/rapportera läckor från kranar/ledning

Om vattnet skulle ta slut så vänd er i första hand till Kommunens växel för att få svar
om vart närmsta tappställe för dricksvatten finns eller vänd er till direkt till;
Skärgårdsstiftelsens reception
08-123 124 00

Med vänlig hälsning

Skärgårdsstiftelsen.

