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Stäng kranen – spara vatten! 
Just nu är vattenförbrukningen ovanligt hög i alla VA SYDs 
kommuner. Därför måste vi nu hjälpas åt att använda vattnet 
smart och spara så mycket som möjligt.  

Vi ser ett förändrat förbrukningsmönster och nivåerna närmar sig tyvärr de vi hade under 
värmeböljan 2018. Det gäller i VA SYD-kommunerna men även i många andra kommuner i sydvästra 
Skåne. 

Vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Det kan bli 
allvarliga konsekvenser i kommunernas distributionssystem om vattnet skulle sina för att 
förbrukningen är för hög. Att stå utan vatten är ett läge vi måste undvika eftersom det försvårar 
vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. För att kunna 
säkerställa försörjningen måste vi hjälpas åt att använda vattnet hållbart och sparsamt! 

Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten 
i en nödvattentank. Dessutom blir det ett kostsamt och krävande arbete att få rätt på 
dricksvattenkvaliteten igen. Eftersom den ökade förbrukningen syns hos alla delaägarkommuner i 
Sydvatten går vi nu tillsammans ut med denna vädjan till alla invånare om att spara på vatten så 
mycket som möjligt för att undvika att införa bevattningsförbud. Det finns dock ett antal kommuner 
som redan tvingats införa bevattningsförbud, tex Båstad kommun. 

Varför måste vi spara på vattnet? 

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger 
nära maxkapaciteten. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet smart och hållbart säkerställer vi 
försörjningen. 

Hur länge ska jag spara på vattnet? 

Det är från nu och framåt. Vid ändrade förhållande kommer ny information ut. 

 
Tänk på att det växterna bara kan ta upp en viss mängd vatten.  
Så vattna med förstånd! 
 
 
Datum: 20-06-23  
För ytterligare information kontakta Agneta Wadmark Thern, 040-34 18 00, koloni@malmo.se 

 


