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Perstorps Bostäders senaste tillskott i beståndet, fastigheten Jägaren, ligger
i ett område med potential nära centrum. Flera åtgärder görs och har gjorts
för att förbättra hyresgästernas boendemiljö.
- Vår målsättning är att man ska synas och bli sedd. Det ska vara tryggt att
bo i området, säger Micael Ljungberg, förvaltningsansvarig.
Det var på tisdagen den 7 januari som
förvärvet blev helt klart. Perstorps Bostäder placerade ut en flaggstång med
bolagets flagga på grönytan framför
två av fastigheterna för att markera
ägarbytet. Förvärvet gjordes i enlighet
med beslut i Kommunfullmäktige den
27 november och innefattar lägenheter och affärslokaler i fastigheten som
ligger på tomten mitt emot idrottshallen
på Tjäderstigen/Fasanvägen.
- Totalt handlar det om 68 lägenheter
fördelade på åtta trappuppgångar med
adresser Fasanvägen och Tjäderstigen,
berättar fastighetsförvaltare Micael
Ljungberg och fortsätter:
- Husen är bra i grunden men underhållet har varit eftersatt så vårt fokus

Sommartider
BESÖKSTIDER
Med anledning av den höga risken för
smittspridning av coronaviruset har
Perstorps Bostäder vidtagit åtgärder.
Kontoret är stängt tillsvidare för
besök.Däremot kan du ringa kontoret
under samma tider som vi skulle
haft det öppet: Måndag, tisdag och
torsdag klockan 13-16.
Telefonnummer
0435-394 09 Jasmia
0435-394 05 Håkan
0435-394 04 Annelie
0435-394 02 Micael
TELEFONTIDER
Vardagar 10.00 - 12.00

3.700 ex
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är trygghetsskapande åtgärder. Vi har
målat om, bytt trasiga fönster, sanerat
ett brandskadat förrådsutrymme och
även förberett för nya dörrar. Vi tänker
ett säkert skal varför vi också inför ett
nytt inpasseringssystem med nyckeltagg till varje port. Vi har inpasseringssystem som standard på våra övriga
områden. Dessutom har vi klippt ner
och tagit bort en hel del växtlighet för
att öppna upp ytor. Och även belysningen ska förbättras tack vare kommunens pågående projekt Tjäderstigen.
Sedan övertagandet har Perstorps
Bostäder, som både äger och förvaltar
fastigheterna, också renoverat tvättstugorna som målats om och försetts
med en uppdaterad maskinpark.

Torggatan 3, 284 32 Perstorp
0435-39 400
perstorpsbostader@perstorp.se
www.perstorpsbostader.se

SEMESTERSTÄNGT
Endast telefonöppet v. 29.
Under veckorna 30 och 31
håller vi helt stängt.
För felanmälan
hänvisar vi till ”Mina sidor”
och Avarn Security (Se nedan)
FELANMÄLAN
Mina sidor: www.perstorpsbostader.se
Mail: perstorpbostader@perstorp.se
Ring: 0435-39 400.
Tala in ett meddelande
om vi inte kan svara.
Vid akuta ärenden om
ni inte kan nå oss.
Ring Avarn Security Fastighetsjour:
010-222 30 00

- Tvättmöjligheterna var inte alls bra tidigare. Nu finns flera maskiner plus att
vi även inför ett elektroniskt bokningssystem för tvättstugorna som innebär
att det bara är den som bokat tid som
kommer in.
I området har det historiskt bedrivits
olika verksamheter som ett café, en
Konsumbutik, en tobaksaffär och en
frisör. Idag finns en kvartersbutik men
Perstorps Bostäder hoppas området
ånyo kan locka olika verksamheter.
- Målet är att fylla de tomma lokalerna.
Samtal förs med olika aktörer.
En åtgärd som också hunnits med
under de månader som passerat är att
hanteringen av sopor förbättrats. Det
befintliga miljöhuset har byggts om och
städats upp och fått mer och bättre
belysning. På kärlen står också tydligt
markerat vad som får läggas i dem.
Dessutom har ett vattenbesparingsprojekt genomförts. I alla lägenheterna
har åtgärder utförts för att minska
vattenförbrukningen.
Hyresgästernas respons till förändringarna/förbättringarna är positiv. Och än
mer positivt lär det bli då fiberanslutning är på gång eftersom fiber finns på
Perstops Bostäders övriga områden.
- Nuvarande arbete har helt inriktats
mot att komma upp i samma standard
som våra övriga områden.
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BRUKSHOTELLET

Hotellet lever upp när folkhögskola flyttar in
Perstorps Brukshotell byggdes 1943.
2020 byggs fastigheten om för att anpassas till Munka Folkhögskolas verksamhet som flyttar in i augusti.
Följ med på en rundtur i byggdammet.
Fastigheten som ägs av Perstorp Näringslivs AB på Hässleholmvägen är svår
att inte lägga märke till. Med sin ljusblå
fasad fångar den förbipasserandes
uppmärksamhet. Genom åren har många
gäster övernattat i rummen och beslut
fattats i sammanträdeslokalerna. Flera
festarrangemang har också arrangerats
i byggnaden vars restaurangdel hade
tjusiga ljuskronor och rustik stil.
Men det var förr det.
På senare tid har hotellets vara eller icke
vara diskuterats vid ett flertal tillfällen.
Synpunkter på fastighetens existens och
hot om rivning har lyfts fram.
Huset har sett ledset ut där det står i
sin prakt.
Då hände det: en lösning kom på plats.
Och fastigheten fylls av liv igen. Munka
folkhögskola flyttar sin verksamhet till
den klassiska byggnaden. Planen är att
elever ska börja i mitten av augusti.
- Ett tioårigt hyresavtal är undertecknat
med option på fem år, berättar förvaltningsansvarig Micael Ljungberg på
Perstorps Bostäder.
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Fastigheten håller som bäst på att
renoveras till de nya hyresgästerna.
Bland annat ska utrymningsvägar och
ventilation åtgärdas plus att ytor tillgänglighetsanpassas och en hiss installeras.
Rummen på andra våningen görs om till
lektionssalar medan rummen på våning
tre blir kontorsutrymmen.
- Både vi och Munka är överens om att vi
ska försöka bevara så mycket som möjligt av husets karaktär. Därför behåller vi
till exempel dörrarna på våning tre och
bara målar om dem. Detsamma gäller
för rummen på våning tre som fräschas
upp och blir personalutrymmen. Munka
har också valt att återanvända vissa
inventarier som möbler för att knyta an
till historien. Budgeten är begränsad och
tillsammans är vi inne på linjen att göra

det som måste göras utan att för den
skull sväva ut, säger Micael Ljungberg.
- Vi tar oss an huset med ödmjukhet. Vi
tänker bevara så mycket som möjligt
av karaktären så igenkänningsfaktorn
finns kvar. Perstorps Brukshotell har sin
historia och den vill vi förvalta och föra
vidare, sa Helena Esbjörnsson, rektor
på Munka Folkhögskola i samband med
att avtalet offentliggjordes.
En rundvandring i renoveringsarbetet
vittnar om stora insatser. Väggar har rivits,
kakel tagits bort och golv rivits upp. All el
är dessutom bytt och cirka 60 hål har borrats upp för att ge plats åt ventilationsrör.
I stora salen som tidigare var restaurangdel
hänger kristallkronorna kvar och vittnar

om svunna tider. Salen ska framöver
inrymma elevernas matsal. Ett elevpentry
skapas och salen ska vid behov kunna
delas med en skjutvägg anno 1943.
- Vi har planer på att kunna bevara originalgolvet. Kanske går det att slipa upp,
funderar Micael Ljungberg.
På plats för att utföra snickeriarbeten
är Perstorps Bostäders snickare Jonny
Svensson:
- Det fungerar fantastiskt fint. Det är kul
att jobba med det här tillsammans med
dem vi samarbetar med.
Förutom allt arbete invändigt ska även
utemiljön fixas till. Parken på baksidan
med en pampig damm blir tillgänglig för
eleverna.
- Det är så jäkla kul att fastigheten
äntligen får liv igen. Och att människor
återigen får ta del av den här vackra
bok- och ekparken. Det känns verkligen
bra det här, säger Micael Ljungberg.

Fakta Munka Folkhögskola
Idag har skolan sin verksamhet fördelad på två platser, dels lokaler på
Rosenhill och dels lokaler i centrum
på Stockholmsvägen. I hotellfastigheten får skolan möjlighet att ta
emot fler deltagare och även starta
nya utbildningar. Enligt skolan
kan det handla om sommarkurser,
utbildningar för personer 55 plus
och köksutbildningar då storköket i
hotellet är välutrustat och godkänt
redo att användas. Just köksutbildningar är något skolan ser som en
stor framtida möjlighet i. Inte bara
för skolans deltagare utan även
för event och i förlängningen alla
Perstorpsbor.
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POPPELN

HALLÅ DÄR...

… Bo Dahlqvist, styrelseordförande för
både PerstorpsBostäder och Perstorps
Näringslivs AB.
Det pågår flera stora projekt samtidigt och
planer finns även för de fem fastigheterna
på Bäckavägen. Vad är på gång?

- Just nu är det tyvärr lite stiltje i det
projektet på grund av den rådande
coronapandemin. Vi ska ha en förhandling med Hyresgästföreningen om hur
de renoveringsarbeten som ska utföras
påverkar hyresnivån. Men representanterna
har meddelat att de inte gör besök vilket gör
att Bäckavägen är satt lite på paus. Men
avsikten är att det ska igång när tillfälle ges.
Vad är det som ska göras?

- Det är det yttre som ska förbättras. Tak,
fönster, balkonger och isolering. Det är
mycket jobb som beräknas kosta cirka 70
miljoner kronor.
Det sägs att du själv varit med och byggt på
huset i slutet av 1960-talet?

- Ja, så är det faktiskt. Jag var med och
murade när det sista av husen byggdes.
De är gedigna hus som nu står i tur att
förbättras.
Något annat på gång?

- Tycker vi har mycket på gång så det
räcker (skratt). Men det är bara roligt.
Det ska röra på sig. Och det är verkligen
spännande med allt som händer nu med
hotellet, kommunhuset och fastigheten
Jägaren. Och Bäckavägen ska som jag
sa också igång framöver. Det jag kan
komma på som ligger i närtid är att det
händer lite på personalsidan hos oss.
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Projekt Poppeln puttrar på
Det senaste halvåret har det jobbats intensivt med att ta fram systemhandlingar
för en renovering av kommunhuset, Poppeln 13.
Handlingarna ska vara helt klara i slutet av juni för att i september tas upp i
fullmäktige där beslut ska fattas om ett ja eller nej till projektet.
Det var på kommunfullmäktigesammanträdet i november som ledamöterna beslutade godkänna en kommunal borgen
på sju miljoner kronor för vidare arbete
med att upprätta program- och systemhandlingar. Fastigheten som stod färdig
1965, är i mycket stort behov av både
yttre och inre underhåll (bland annat
ventilation, tak, fönster och fasad).
- Våra upphandlade entreprenörer Skanska och A-konsult har jobbat med handlingarna. De har gått djupare in i husets
konstruktion för att kunna presentera en
bra bild på vad projektet väntas kosta
och hur lång tid renoveringen beräknas
ta, säger Henry Roos, vd för Perstorps
Näringslivs AB som äger fastigheten
Poppeln 13.
- Man har tittat på ventilation, el, vvs,
brandsäkerhet och allt yttre som fasad,
fönster och tak. Dessutom ingår centrumutvecklande åtgärder som till exempel
flytt av vissa lokaler.
Utifrån ritningar gjorda av A-konsult i
Helsingborg, som presenterades i den

förstudie som låg till grund för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
beslut i november föreslås till exempel
att entrén flyttas till mitt på fastigheten mot torget. Övriga verksamheter i
fastigheten behålls men flyttas i några
fall till annan lokal. Apoteket föreslås till
exempel flytta ut på hörnan till lokalerna
där Coop och en restaurang tidigare
huserade.
Fastighetens fasad förändras också
genom att antalet fönster justeras plus att
färgen ändras. I bottenplanet är tanken
bland annat att mötesrum, sessionssal
och reception placeras. Här finns även
utrymme för flertalet funktioner som
utställningar, datorplats för självservice,
sittgrupper och läshörna.
Ovanvåningen görs endast tillgänglig för
personal. Dagens sessionssal ändras till
personalmatsal plus att innergårdarna
rustas upp och förses med möbler och
planteringar. Hela planet behöver också
tillgänglighetsanpassas vilket ställer krav

på nya dörrar till alla rum.
Källarplanet, som idag innehåller funktioner som bowlinghall, teknikutrymmen
samt arkiv- och förrådsytor, bevaras
men ytterligare förvaring och servicefunktioner till kommunen tillkommer.
- Det är mycket som ska göras men det
man ska ha med sig är att det handlar om en renovering till normalnivå.
Fastighetens underhåll har varit rejält
eftersatt i alla år och där är vi nu,
säger Henry Roos.
Vad renoveringen beräknas kosta är inte
klart utan det är det som systemhandlingarna också ska visa och lyfta fram.
Kostnadsberäkningen i samband med
förstudien var 116 miljoner kronor. Men
vi hoppas givetvis att det kan bli lägre
när vi genomfört systemhandlingarna,
säger Henry Roos.
Exempelbilder framtagna av A-konsult i
Helsingborg.
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GÅNGTUNNEL

Maya Verma jobbar tillsammans med elever med att fräscha upp gångtunneln under Oderljungavägen. Tunneln
ska bland annat målas i färgerna cerise och orange, färger som Sara Danius bar på nobelfesten 2018.

Gångtunnel fräschas upp med färg
och mosaik som skapas av elever
Dagligen passerar hundratals elever genom gångtunneln under Oderljungavägen till och från matsalen i Folkets Park.
Tunneln är dock allt annat än trevlig med fullt klotter på väggarna. Det blir det ändring på nu då tunneln rustas upp.
Upprustningen är en del i projekt Tjäderstigen som bland annat inkluderar
uppfräschning av hela området med ny
lekplats och belysning.
Gångtunneln ska lagas och förses med
ny belysning. Dessutom ska väggarna
målas och få konstnärlig utsmyckning i
mosaik från elever i årskurs 4 på Centralskolan.
- Gångtunnelprojektet i Perstorp
föddes ur idén om att göra en liten
utsmyckning av några krukor på torget,
tillsammans med mina bildelever då
jag arbetade som bildlärare på Kulturskolan. Det projektet blev aldrig av
men sådde fröet till att låta utsmycka
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gångtunnelns väggar. Flera hundra
barn passerar genom tunneln varje dag
och möts där av allehanda köns- och
svärord och även av symboler, som
hakkors och annat. Det är sorgligt att
de ska behöva titta på sådant på väg
till sin egen skolmatsal! Därför är jag så
glad att det här projektet nu blir av och
jag ser verkligen fram emot att tunneln
blir en vacker och inspirerande plats
att befinna sig i, snarare än som nu,
ett nödvändigt ont, säger Maya Verma
som tillsammans med eleverna i fyran
haft workshops där eleverna haft möjlighet att fundera över vad de drömmer
om att bli i framtiden. Sedan skapas
bilder av det i mosaik som är tänkt att

pryda väggarna i gångtunneln under
Oderljungavägen.
- Projektet handlar om drömmar, om
vad vi vill med våra liv, vad vi drömmer om och att påminnas om att hålla
fast vid det. Det är ofta inte svårare än
att fundera på vad du tycker är roligt,
nu, som barn och det är det jag vill
att barnen ska få fundera på. För ofta
är det ändå något åt det hållet vi blir
gladast av att göra som vuxna, säger
Maya Verma.
Tunneln ska målas i färgerna på Sara
Danius klänning från Nobelfesten 2018.
Hon bar då en stor klänning i cerise

PERSTORPS KOMMUN

Kommunens ekonomichef:
”Kände direkt att det där är jag”

Charlotte Gillsberg är sedan mars månad ekonomichef i Perstorps kommun sedan
Anders Ottosson valde att gå i pension.

Att vara ny på en arbetsplats är alltid lite speciellt. Men allteftersom
kommer rutiner och känsla på plats. Charlotte Gillsberg, ekonomichef
på Perstorps kommun vet hur det är.

och orange, med långa ärmar, cape
och mycket tyg.
- Klänningen står för så mycket tycker
jag, den står för hennes mod att stå
upp mot den grupp som försökte tysta
henne, för konstens och estetikens
möjligheter i våra liv, för möjligheterna
att göra sin röst hörd genom färg, form
och kultur och för glädjen som det kan
skänka oss i vår vardag. Hon var en
person som åstadkom mycket och som
nog följde många av sina drömmar. Jag
upplevde henne som rolig och hade
fötterna på jorden och jag hoppas att
det faktum att hon är representerad på
väggarna bakom barnens mosaikkonstverk ska göra att eleverna vill kolla upp
henne lite extra någon gång.
Arbetet med gångtunneln påbörjas
i sommar.

Det var i mars som Charlotte började sin anställning inom kommunen.
Första tiden gick hon parallellt med
Anders Ottosson som haft tjänsten i
flertalet år. Men sedan Anders gick
i pension i slutet av mars har Charlotte styrt skutan på egen hand.
Hon trivs.
- Tycker det har gått bra att komma
på plats och in i jobbet. Har lärt
känna verksamhet och kollegor,
säger Charlotte och fortsätter:
- Sökte mig till Perstorp efter att ha
sett annonsen och läst om den lediga tjänsten som ekonomichef. Jag
kände direkt att det där är jag. Ska
bli mycket intressant att jobba med
helheten och få vara med och driva
och utveckla processer.
Med bopålarna i Höör är hon van
att pendla till jobbet. Hon kommer
närmast från en tjänst inom Sjöbo kommun som enhetschef inom
familjeförvaltningen med fokus på
ekonomi.
- Tycker det är rätt skönt att pendla
faktiskt. Blir lite egentid där man
sitter på väg till och från. Passar på
att lyssna på poddar, musik eller
ringa samtal.
Att ta över som ekonomichef under
en rådande pandemisituation är en
utmaning. I spåkulan ser Charlotte
några frågetecken som inte lär få

svar än på ett tag, till exempel om
regeringen kommer med ytterligare
stöd till kommunerna. Utmaningar
lokalt är bland annat att sätta sin
egen agenda.
- Ser mycket fram mot att utveckla
ekonomiområdet. Tänker främst på
digitaliseringsmöjligheter, arbetet
med budget- och uppföljningsprocesser och den nya redovisningslagen. Är även berörd av
de pågående fastighetsprojekten
(ombyggnation och renovering av
Kommunhuset, Brukshotellet och
fastigheten Jägaren) som de kommunala bolagen Perstorps Bostäder
och Perstorps Näringslivs AB jobbar med just nu. Så visst är det en
del att göra men det är bara roligt.
Som nog alla av oss ser Charlotte
fram mot den dag då coronapandemin lagt sig och ”det blir som
vanligt” igen. Tillsammans med
familjen tycker hon om att resa men
några besök utomlands blir det inte
den närmaste tiden. Istället blir det
utflykter i närområdet och kanske
ett och annat på pass på Friskis &
Svettis.
- Och så blir det ett antal rundor
till och från barnens aktiviteter. Är
lite av en taxiverksamhet vi driver,
säger hon med glimten i ögat.
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OZVALD

Nya lokaler för fritidsgården Ozvald

Från lokaler på Centralskolan till

lokaler på Blåbärsstigen där posten
tidigare huserat.

Fritidsgården Ozvalds personal och
ungdomar uppskattar flytten.

I de 420 kvadratmeter stora lokalerna
(mer än dubbelt så stor yta jämfört med
CT) har Ozvald nu plats med flera pingisbord, biljardbord, ett spelrum fördatorer
och playstation, en cafédel och tv-hörna.
Inget behöver heller plockas fram utan
kan stå uppställt/framme hela tiden.
- Det uppskattar både vi och ungdomarna. Nu kan de till exempel spela pingis/
biljard när de önskar och vi får bort ett
moment med att plocka fram och undan,
berättar Nina Persson som tillsammans
med Magnus Adolfsson är fritidsledare.
- Det är otroligt spännande och kul att få
vara med om nya lokaler. Nu är vi en renodlad fritidsgård utan direkt koppling till
skolan. Fortfarande kan dock mellanstadieelever vara hos oss efter skoltid men
övrig tid är vi inte sammankopplade med
skolan som när vi var på Centralskolan,
säger Magnus.
Närheten till Uggleområdet med fotbollsplaner, idrottshall, skog och bad lyfts också
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fram som en fördel. Liksom ett köksutrymme som bjuder in till matlagning.
Ytterligare en nyhet i samband med flytten
är att Ozvald har öppet hela sommaren.
- Vi tycker det är jättebra. Ungdomarna
behöver någonstans att ta vägen sommartid. Och särskilt den här sommaren
när allt är annorlunda på grund av den
pågående pandemin. Fler är hemma och
semestrar på orten, säger Nina.
Ozvald är en populär mötesplats som i
genomsnitt har 50-70 ungdomar på besök
per dag. Framöver finns ytterligare planer
på att utveckla verksamheten till att dagtid

även involvera vuxna då ungdomarna är
i skolan.
- Vi tänker att vi kan komplettera den verksamhet som biblioteket och kyrkan har till
exempel när det gäller språkcafé. Vi ska
ta ett framtida snack tillsammans och se
hur vi bäst kan hjälpas åt, säger Magnus
Adolfsson.
I och med Ozvalds flytt skrivs nu ett nytt
kapitel i verksamhetens historia. Tidigare
har fritidsgård (kallades Tallen) bedrivits i
en fastighet mitt på Ica:s parkering för att
sedan flyttas till Södra Skolan och därefter
vidare till Centralskolan.
Men nu är det Blåbärsstigen som gäller.

CORVID-19

Håll avstånd!

Två meter är längre
än du tror
Till exempel två rediga tjädertuppar
i Perstorp
Tillsammans minskar vi smittspridningen

0m

2m

#enkrampådistans

Håll i, håll ut, håll kontakten och håll avstånd är rekommendationer som gäller till myndigheterna
säger annat. Så var rädda om varandra och visa hänsyn genom att bland annat nysa och hosta i
armvecket samt tvätta händerna ofta med tvål eller använd handsprit.
Att hålla avstånd är inte alltid så lätt för hur långt är egentligen ett visst avstånd, till exempel rekommenderade två meter?
I Perstorp kan vi tänka att det är som två rediga tjädertuppar. Tjäder? Jo, det är Perstorps kommunfågel, den tillhör familjen skogshöns och är Sveriges största hönsfågel. Tuppen är övervägande svart
men har ett blågrönt skimrande bröst, vita teckningar på vingar samt ett rött fält längs ögats överkant.
Längden kan bli över 90 cm från stjärtpennorna till näbben. Hönan är gråbrunspräcklig och mindre.
Tjädern är ofarlig för människan men ibland händer det att spelgalna tuppar med stjärtfjädrarna uppslagna likt en solfjäder, gör utfall.
Så allra säkrast är att hålla avstånd. Och ge en kram på distans. Vilket är budskapet i Region Skåne
och 1177:s kampanj där Perstorp nu är med och bidrar med en lokal variant.
Håll dig uppdaterad via bekräftad information/Update yourself with confirmed information:
-

www.folkhalsomyndigheten.se (information på flera språk)

-

www.krisinformation.se

-

www.msb.se

-

www.1177.se

-

www.skane.se/coronavirus

-

www.informationsverige.se (information och filmer på flera språk)

-

www.regeringen.se

-

www.perstorp.se/coronavirus

Har du allmänna frågor om coronaviruset?
Ring 113 13 som är det nationella informationsnumret. Du kan ringa dygnet runt.
All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan
ansvarig myndighet.
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VATTEN
SMART

Vatten är en av våra viktigaste resurser. Klimatförändringar,
torka, översvämningar och föroreningar hotar vår tillgång
till rent vatten. Här är några snabba tips på hur du kan
minska din vattenförbrukning. Fler tips hittar du på:
www.nsva.se/sparavatten
Kundservice/växel:
010-490 97 00

Ta hand om poolen

Laga läckor

Kyl ditt vatten i kylen

Fyll poolen sakta och nattetid. Se till att
den är tät och att reningen fungerar så
att du bara behöver fylla den en gång
per säsong. Genom att täcka över poolen
minskar du dessutom avdunstningen.

Laga droppande kranar, rinnande
toaletter och läckande ledningar.
En rinnande toalett läcker cirka
300 000 liter på ett år.

Fyll upp en tillbringare och ställ in den
i kylen. Då slipper du låta vattnet
rinna tills det är kallt.

Samla regnvatten

Använd vattenkanna

Låt gräsmattan vara

Samla regnvatten i en tunna. Du kan
använda det uppsamlade vattnet till
att vattna dina trädgårdsväxter.

En vattenslang förbrukar upp till 1000
liter vatten i timmen. Vattna med
vattenkanna istället och vattna
inte mitt på dagen eftersom
vattnet dunstar i värmen.

Generellt klarar en gräsmatta långvarig
torka. Tänk på att det går åt 150-300
liter om du har vattenspridaren eller
vattenslangen igång i 20 minuter.

Diska effektivt

Duscha smart

Undvik att diska under rinnande vatten.
Använd istället diskhon eller en balja.
Har du diskmaskin, kör endast
fulla maskiner.

Duscha istället för att bada. Byt till
snålspolande duschmunstycke så
halverar du mängden vatten som går åt.
Ännu bättre blir det om du dessutom
stänger av vattnet när du tvålar in dig.

Goda tandborstningsoch rakningsvanor
Stäng kranen när du borstar tänderna
eller rakar dig. Då sparar du upp till
6 liter vatten i minuten.

