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På sommarstugan vistas
du nära naturen. Kom
ihåg ditt ansvar att
hålla stränderna
och vattnet rena, vackra och
trivsamma!

sugas upp i marken. Tvättvattnet från
gamla strandbastur rinner ofta nästan
direkt ut i vattnet. Med dagens teknik
och lite besvär kan man dock göra situationen bättre även under besvärliga
förhållanden.
Överskatta inte vattendragets
förmåga att klara av belastningen
som människan utsätter det för.
Det är mycket svårt att stoppa
en förorening som redan har
fått sin början.
SÅ TVÄTTAR DU MATTOR
OCH SMUTSKLÄDER

Ta i god tid reda på
möjligheterna att få tag på hushållsvatten. Ytvatten av god kvalitet är lämpligt
för mycket, dock inte som dricksvatten
under en längre tid. Grundvatten är det
bästa alternativet som dricksvatten och
även i övrigt som hushållsvatten, om
det bara finns tillräckligt av det.

Att tvätta mattor och
smutskläder i en sjö är ett hot
mot vattendraget. Alla tvättmedel innehåller många ämnen
som är skadliga för vattennaturen.
Det är bäst att tvätta smutskläder på
stranden och hälla ut tvättvattnet i
marken eller att tvätta på ett ställe där
det finns avlopp och avloppsvattenrening. Häll också ut annat tvätt- och
smutsvatten på ett ställe på tomten där
det inte kan rinna ut i vattendraget eller
i brunnen.

AVLOPPSVATTEN

AVFALL

Ju mindre vatten du använder, desto
lättare är det att lösa avloppsvattenproblemen. Ta inte med vattenslukande anordningar till sommarstugan.

Undvik att ta med onödiga förpackningar och engångskärl till sommarstugan,
då är det också lättare att ordna avfallshanteringen. Kom ihåg att sortera avfallet. Den naturligaste platsen för avfall
som förmultnar är en välskött kompost.
I en ordentligt fungerande kompost kan

HUSHÅLLSVATTEN

Bygg bastun tillräckligt långt från
stranden så att du kan låta tvättvattnet

du utan skada behandla matrester,
trädgårdsavfall och även toalettavfall.
Glas, returpapper och annat återvinningsbart avfall skall du föra till kommunens insamlingsplats. Blandat avfall skall
läggas i ett insamlingskärl  gräv inte
ner det i marken på din tomt. Information om ortens praxis och avgifter för
avfallshantering får du av miljövårdssekreteraren eller det regionala
avfallshanteringsbolaget.
TOALETTAVFALL
Toalettavfall är en allvarlig miljörisk.
Välj en torrklosett eller en komposttoalett för sommarstugan 
då undviker du många problem när
det gäller avfallshanteringen samtidigt som du visar hänsyn
mot miljön. Placera toaletten tillräckligt långt från
stranden och brunnen.
Kom ihåg att toalettavfall
aldrig får släppas ut i
vattnet när du kör båt.
PROBLEMAVFALL
Spillolja och rester av målfärger, lösningsmedel och bekämpningsmedel i
burkar, impregnerat trä, gamla batterier
m.m. är problemavfall och skall föras
till kommunens plats för insamling av
problemavfall. Gamla mediciner förs till
apoteket. Den närmaste platsen för mottagning av problemavfall hittar du med
hjälp av söktjänsten på avfallsverksföreningens problemavfallssidor.

SÅ BRÄNNER DU RIS M.M.
I glest bebyggda områden kan du bränna
ris om du sköter brandsäkerheten och
ser till att grannarna inte störs av det.
Det är bäst att bränna riset i en metalltunna i små satser. Du får inte bränna
ris när det är skogsbrandsvarning. Det
är förbjudet att bränna avfall. I tätorter
rekommenderas att riset komposteras i
stället för att brännas.
Strand och strandbyggande
Strandlinjen är landskapets värdefullaste del och vattendragets
naturliga skyddszon. Skada inte
stranden genom att bygga för
nära vattnet. Att överdrivet gallra i
trädbeståndet längs stranden kan också
lämna fula ärr i landskapet.
SKYDDA OCH IAKTTA
Ta hänsyn till andra som bor längs
stranden, djuren och den övriga naturen
i allt du gör både på stranden och i
vattnet. Följ med hur vattnen och miljön
mår och berätta om dina observationer
för den lokala miljömyndigheten. I eventuella miljöbrotts-, skade- eller olyckssituationer kan du ringa nödnumret 112.
Diskutera miljökvaliteten med andra
som bor längs stranden. Med samarbete
skyddar du miljön allra bäst!
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