Vi måste spara på
vårt vatten nu!

Vatten – vårt viktigaste livsmedel!
Många på Gotland får sitt dricksvatten via Region Gotlands distributionsnät. Det är ytvatten (Tingstäde och Bäste träsk) samt grundvatten från
borrade brunnar runt om på ön.
Just nu är dock grundvattennivåerna rekordlåga på Gotland och tillrinningen till våra träsk dålig.
Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför är säkringen av vattentillgången en av Gotlands största utmaningar – både på kort och lång sikt!
Läget är i dagsläget våren-2016 allvarligt – men ännu inte akut.

Vi måste börja spara på vårt vatten nu!
Vattentillgången är allas vårt ansvar, även om man har eget vatten/egen
brunn bör man spara. Här exempel:
En tio minuters dusch om dagen kostar cirka 2 000 kronor per år.
Med snålspolande duschhandtag kan du halvera vattenmängden.
Har du en äldre toalettstol? Lägg en tegelsten eller två i vattentanken
så går det åt mindre vatten vid spolning.
Fyll en kanna vatten och ställ i kylen istället för att spola ur kranen tills
det blir kallt.
Samla regnvatten i tunnor eller damm. Det vattnet är dessutom
syrerikare än kranvatten.
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Varför har vi ont om vatten?
Nederbörden, som blir vårt dricksvatten, har varit låg de senaste somrarna
(då är vi ju också flest på ön). I Visby kom det under 2015 endast 495 mm
regn. Det är cirka 100 mm mindre nederbörd än ett medelår. Växtsäsongen
har blivit längre vilket innebär att det behövs/går åt mer vatten. Nederbörden, som kommer under vinterhalvåret, rinner snabbt av ön eftersom det
är regn och inte snö.

Service

På www.gotland.se/va får du fler vattenspartips och mer information om
vattnet och Region Gotlands planer framöver. Tack för att du hjälper till och
spar vatten!
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