Det är bara
vatten
...det
viktigaste
vi har!

Vi jobbar för dig!
Vatten är en förutsättning för allt liv och en av våra stora
klimatutmaningar. Ändå tas det många gånger för givet och
dess värde noteras inte när det rinner ur kranen. Men vatten
är vår allra viktigaste naturresurs.
På VA-avdelningen i Håbo arbetar vi dygnets alla timmar,
året runt, med att förse kommunens invånare och näringsliv
med rent dricksvatten. Vi distribuerar vattnet genom ledningarna och renar avloppsvattnet på våra två reningsverk. På
VA-avdelningen utför vi en samhällsnytta som är en avgörande del i ett hållbart samhälle.

- Vi finns där
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SE FILMEN
PÅ DIN
TELEFON!

Håll vattnet rent
I Håbo producerar vi ungefär 5 miljoner liter dricksvatten varje dag. Råvattnet som
renas för att bli till dricksvatten hämtar vi från Mälaren. För att vi ska kunna fortsätta
producera rent och friskt vatten är det viktigt att vi säkerställer att Mälarens vatten
skyddas från tillförsel av skadliga ämnen och organismer som påverkar vattenkvaliteten negativt. Det vatten som vi använder i vår vardag renas i reningsverket och
skickas därefter tillbaka till Mälaren.
Det enklaste sättet att hjälpa till att bidra till att hålla Mälaren ren är att undvika att
spola ner skadliga kemikalier eller andra föremål i avloppet. När fel saker spolas ner i
toaletten kan det påverka vårt vatten på ett allvarligt sätt. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. Spolas de ner i avloppet riskerar de att
hamna i Mälaren till slut. Det får förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra
däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer.
Se vad du ska spola ner i toaletten på www.habo.se/spolaratt

Hur mår ditt
tak?
Ring taklinjen
och
boka en kostnadsfri takkontroll

0200-217 200

Stäng kranen när du borstar tänderna

Genom att stänga av kranen när du borstar tänderna kan
du spara många, många liter varje dag.

Diska snyggt

Låter du kökskranen rinna förbrukar du många liter i
onödan. Använd en balja när du diskar eller sköljer
grönsaker. Då är du med och sparar på vattnet.

Ha en kanna i kylen

Att spola länge i kranen för att få kallt vatten drar många
liter i onödan. Genom att ha en karaff i kylskåpet har du
alltid tillgång till kallt, gott kranvatten.

Tvätta smart

En tvättmaskin drar ungefär 50 liter vatten vid en enda
tvätt, oavsett om den är full eller halv. Genom att tvätta
smart sparar du på vattnet.

Smarta spartips!
Varje dygn använder vi 140 liter vatten per person. Genom några
enkla tips kan du bidra till en minskad vattenförbrukning.
Se fler tips på www.habo.se/sparavatten

Duscha effektivt

Stäng av kranen när du tvålar
in dig. Då kan du spara runt 50
liter vatten per år.

Kolla kranen

På en månad kan en droppande kran
läcka vatten motsvarande 11 badkar.
Laga din kran så sparar du på vår allra
viktigaste naturresurs.

Samla regn

Växter gillar regn mer än dricksvatten. Samla regnvatten i
en tunna och vattna med kanna, så sparar du på vattnet.
Vattna tidig morgon, sen kväll eller på natten så att inte
vattnet dunstar bort.

GYPROC SATSAR PÅ ÅTERVUNNEN
RÅVARA

Gyproc har ett effektivt insamlingssystem som gör
att återvinnings- och restmaterial kan användas
för att skapa nya produkter. Varje år kan Gyproc
återvinna 50 000 ton material som annars skulle
hamna på deponi. På så vis reducerar vi transporter
med rågips, minskar miljöavtrycket och skapar en
mer hållbar lösning.

INNOVATIVA OCH CIRKULÄRA
LÖSNINGAR

Spill och överblivna material återvinns till nya produkter.
Produkterna består av mer än 25 % återvinningsmaterial.
På så vis uppnår vi våra klimatåtaganden och skapar
cirkulära kretslopp – tillsammans med våra kunder.
www.gyproc.se

Bålstaprojektet
– Nordens största VA-projekt!
För att kommunen ska kunna utöka invånarantalet genom inflyttning planeras ett stort
antal nybyggnationer. Det VA-nät som idag betjänar vattenförsörjning och avlopp har
nått sin begränsning. Därför har VA-avdelningen på kort tid och med små resurser tagit
fram en del av lösningen genom projektet Bålsta tätort. Projektet består av nya huvudledningar för Bålsta tätort, med totalt cirka åtta kilometer ledningsstråk med spillvattenoch vattenledningar samt på delar även dagvattenledningar, planerad byggstart
under 2022.
Dimensioneringen utgår från de exploateringsområden som kommunen planerat för;
Tvåhus, Björkvallen, Bovieran, Kalmarsand, Bålsta centrum och Dragelunds industriområde med mera. Förutsättning skapas också att i en framtid koppla ihop med Norrvattens
vattenledning från Upplands Bro.
Med denna utbyggnad skapas redundans, vattenledningar från två olika håll i vattenledningssystemet för att säkerställa vattenleverans till abonnenter.

Världens viktigaste livsmedel
Enligt FN saknar 2,5 miljarder människor på jorden tillgång till en toalett och 80 procent av
spillvattnet som genereras av samhällen flödar rakt ut i ekosystemen utan rening, vilket
påverkar både människa och miljö. Grundläggande sanitet, exempelvis att ha en toalett
att gå till, räddar liv och minskar utsatthet. När människor i ett samhälle tvingas uträtta
sina behov utomhus sprids sjukdomar snabbt genom avföring, och ofta är det barn som
drabbas hårdast eftersom de lättare drabbas av infektioner och sjukdomar. Hälften av all
undernäring i världen beror på diarrésjukdomar som människor drabbats av på grund av
dålig sanitet och smutsigt vatten.
Som tur är har vi en infrastruktur som tar hand om detta i Sverige, det är vi på VA-avdelningen stolta över. Vi renar ca 2,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år och för oss är
det självklart att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

DKM Montage
Monterar professionella och säkra byggställningar till företag, fastighetsägare
och även privatpersoner. Vi kan dessutom ta fram specialanpassade byggnadsställningar som passar för de behov ni kan tänkas ha. Kanske är det en mindre
fasadställning, putsställning, murarställning eller väderskydd. Vi hjälper er med
allt från montering till rådgivning. Välkommen att höra av er.
Vi verkar främst i Uppsala, Stockholm och Enköping

018-200707 | info@dkm-montage.se | www-dkm-montage.se

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi verkar för att tillgodose behovet av bra bostäder
och god boendeservice i Håbo kommun. Håbohus
ansvarar för att verksamheten uppfyller gällande
lagstiftning och krav, inom miljöområdet främst
miljöbalken, och har höga ambitioner och strävar
efter att ligga i framkant gällande miljöfrågor.
Håbohus största miljöpåverkan kommer från
energi- och vattenanvändning, kemikaliehantering,
avfallshantering samt leverantörer och transporter.
Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan från dessa områden genom ett systematiskt
miljöarbete med tydliga mål.

Dessa mål ska nås genom att fortsätta:
•
•
•
•
•

Minska energiförbrukningen och sträva mot
att använda förnyelsebara alternativ som t.ex.
solenergi
Informera och arbeta tillsammans med boende
för att minska avfall, energi och vattenförbrukning
Minska kemikalieförbrukningen och använda de
alternativ som är minst skadliga för människor
och miljö
Ställa tydligare miljökrav på leverantörer
Fortsätta satsa på eldrivna fordon och maskiner

HÅBOHUS
med miljön

och en ren

framtid

i fokus

Ledstjärnor inom miljöarbetet ska vara:
•
•
•
•
•

Tydlig ansvarsfördelning inom organisationen
Tydliga rutiner för det löpande arbetet inom
företaget
Tydliga mål för ständiga förbättringar
Tydliga rutiner för kontroll
Tydliga rutiner för rapportering och uppföljning

Läs mer om oss och vårt miljöarbete på
www.habohus.se/artikel/miljo

• 20241 • www.jssverige.se

Håbohus har högre ambitioner inom miljöområdet än att
bara följa miljölagstiftningen. Vi ska sträva efter att hela
tiden minska vår miljöbelastning och ligga i framkant
gällande miljöfrågor. Vi ska arbeta systematiskt med
ständiga förbättringar som utgångspunkt för att hela
tiden utveckla vårt miljöarbete.

