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Hej 
Huddingebo! 
Du håller i ett nyhetsbrev från 
Stockholm Vatten och Avfall. 
Det är vi som förser dig med 
gott, friskt dricksvatten och tar 
hand om avloppsvattnet och 
ledningsnätet fram till din tomt. 
I alla fall om du har kommunalt 
VA. I Stockholms stad tar vi 
även hand om hushållsavfallet. 
Men i Huddinge har SRV ansvar 
för avfallet. 

Här har vi samlat tips, råd 
och information om vatten och 
avlopp. Allt från varför våtser-
vetter inte ska ner i avloppet 
och hur du tvättar smart till hur 
du anmäler mobilnumret, så att 
vi kan nå dig med ett sms om 
vattnet behöver stängas av.   

Vill du veta mer om oss och 
våra tjänster, se svoa.se.  
Där finns även Mina sidor med 
din kundinformation.  

FÖR DIG I   HUDDINGE

Det är 160 år sedan de första hushållen i 
Stockholm fick rinnande vatten och vi tar det 
för givet idag. Så fort du vrider på kranen 
får du ett gott och friskt kranvatten, det 
finns där hela tiden. Uppskatta och njut av 
vardagslyxen – vårt värdefulla vatten.

För att vi ska klara framtidens klimatutma-
ningar behöver vi tänka mer på hur vi kan 
använda vattnet hållbart. Även om vi har 
gott om vatten i Stockholm, så handlar det 
om att använda det klokt. Om vi alla gör 
små förändringar i vår vardag kommer vi 
att spara mycket vatten tillsammans.

Vatten är en förutsättning för liv. Rent vatten är en förutsättning för 
mänskligheten. Vattenbrist kommer vara en av klimatförändringarnas 
första och mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt behandlar vi i 
Sverige vatten som en självklarhet.

Tips på hur du sparar vatten
 •   Duscha istället för att bada! Det går åt 

150 – 200 liter vatten att fylla ett badkar.  

•   Ta en kort dusch! När du duschar gör  
du av med 12 liter vatten per minut.

•   Stäng av vattnet när du borstar tänder-
na! Då sparar du 6 liter vatten per minut. 

•   Kolla kranen! En läckande kran kan 
droppa bort 55 liter vatten på ett dygn. 
Det blir 11 fyllda badkar på en månad.

•   Vattna med regnvatten! Samla regn-
vatten i tunna att vattna trädgården med. 
Undvik vattenspridare och att vattna mitt 
på dagen när det är som varmast.

•   Så gräs och plantera på hösten!  
Att plantera när det är varmt och torrt 
kräver onödig bevattning.

… det allra  
viktigaste vi har!

Det är bara vatten…

VISSTE DU ATT
I Sverige gör  

vi i snitt av med  
140 liter  

vatten per person  
och dag. 



Hur kommer vattnet till kranen? Vart tar 
vattnet vägen från toan? Och hur ska 
soporna sorteras egentligen? På vår 
webb har vi ett gratis skolmaterial med 
sagor, mysterier och korta filmer, som 
utgår från läroplanen.  
svoa.se/skola

Tips! Lär dig eller dina barn  
om vatten och avlopp på ett  
enkelt och roligt sätt! 

Vårt mest kontrollerade  
livsmedel
Bara genom att vrida på kranen har du 
tillgång till friskt, gott vatten som du kan dricka 
precis som det är. Det behövs inga filter eller 
tillsatser.

Ställ en tillbringare med vatten i kylen. 
Du slipper låta kranen rinna för att vattnet ska 
bli kallt till varje glas.

På Skansen finns ett modernt utbildningscenter som har fokus på Östersjön och dess 
utmaningar – Baltic Sea Science Center. I huset kan du besöka akvarier med Östersjö
fiskar och djurliv. Här finns utställningar och filmsal som berättar om hur Östersjön 
fungerar, övergödning, fiske och miljögifter. Centret är öppet för alla besökare på 
Skansen. 

Stockholm Vatten och Avfall är en av Baltic Sea Science Centers samarbetsparter. 
Högstadie och gymnasieklasser i Stockholm och Huddinge bjuds in till kostnadsfria 
lektioner om vatten, miljö och vad vi alla kan göra för att ta hand om Östersjön. 

Undvik värksalvan  
med diklofenak
Har du drabbats av ryggskott, muskelvärk eller ledvärk 
någon gång? Det finns många olika salvor och tabletter 
som säger sig lindra värken. Men visste du att vissa innehåller 
diklofenak – ett ämne som är giftigt för fiskar och andra vattenlevande  
organismer? Diklofenak är svårt att bryta ned i avloppsreningsverk och därför 
finns risk att det till slut hamnar i Östersjön. Om du behöver använda värksalva 
eller tabletter, kasta gärna ett öga på innehållsförteckningen och undvik dem 
som innehåller diklofenak. 

SMS  
vid störning
Sms skickas ibland om vattnet behöver stäng-
as av där du bor. Men sms kan bara skickas 
till de mobilnummer som är registrerade på 
din adress. Har du kontantkort eller företags
abonnemang, registrera ditt telefonnummer 
via länken på svoa.se/sms. Sms som kommer 
från Stockholm Vatten och Avfall har alltid ett 
spårbart telefonnummer.

Besök Skansens 
Östersjöcentrum

Släng kattsanden  
i soporna 
Kattsand kan bilda proppar i avloppet om det 
spolas ner i toaletten, oavsett vad som står på 
förpackningen. Det kan bli dyrt för dig som  
villaägare och skapa stora problem för oss. 
Ner i toaletten ska bara kiss, bajs och toapap-
per. Ha gärna en papperskorg i badrummet 
där du slänger bindor, våtservetter, tops, hår 
och allt annat!  



Du kan göra skillnad, både för din närmsta badsjö och för att 
minska risken för översvämningar. Hur då, kanske du tänker? 
Jo, genom att ta hand om dagvattnet!

Regn och smältvatten som rinner på tak eller på marken kallas dagvatten. Det 
leds ner i brunnar och diken, antingen till närmaste sjö eller till reningsverket. På 
vägen sköljer det med sig kemikalier och skräp. I sjön vill vi ju kunna bada och 
fiska, inte hitta fimpar och smuts. Skräp, föroreningar eller onödigt mycket regn-
vatten ska inte till reningsverket heller, det stör reningsprocessen och kan i värsta 
fall hamna i Östersjön. 

Vad gör vi åt detta? Stockholm Vatten och Avfall tar hand om dagvattnet på 
många sätt. Men vi behöver hjälpas åt, alla vi som bor och verkar i Stockholms-
området. Gör vi det, får vi inte bara renare sjöar och färre översvämningar.  
Vi får även en ännu grönare och vackrare stad. 

Tips för att ta hand om dagvattnet: 
     Undvik att asfaltera. Anlägg istället plattor, genomsläppliga material  

eller grusgångar, som tar upp, fördröjer och renar vattnet.  
     Led stupröret till en gräsyta eller regntunna för bevattning. 
     Anlägg växtbäddar, planteringar, diken eller gröna tak. Det är både  

vackert och bromsar upp vattnet vid häftiga regn.

För att inte förorena dagvattnet: 
     Tvätta bilen i biltvätt eller gördetsjälvhall.
     Undvik kemikalier för ogräs och rengöring.
     Använd miljögodkända tvätt och rengöringsmedel.

Avgift för vatten  
och avlopp 
Inför 2023 väntas avgiften för  
vatten och avlopp i snitt bli 95 kronor 
dyrare per månad för en villa. 

Det du betalar i vatten och avloppsavgift 
används till att producera dricksvatten, under-
hålla ledningsnätet och ta hand om och rena 
avloppsvatten. Det gör vi med så liten påverkan 
på miljön som möjligt, nu och för framtida 
generationer. 

Just nu gör vi mycket stora investeringar. 
Avlopps reningen byggs om och moderniseras 
för ett renare Östersjön. Dricksvattenreningen 
byggs ut med ett nytt vattenverk, utökning av 
ledningsnätet och renoveringar av vattentorn. 

Inför 2023 väntas taxan för vatten och av-
lopp höjas med 25 procent. Det motsvarar en 
kostnadsökning på 95 kronor per månad för en 
genomsnittlig villa. En liter gott, friskt dricksvatten 
kostar drygt två öre. 

Taxorna beslutas av kommunfullmäktige i  
Huddinge och Stockholm och planeras gälla 
från den 1 december 2022.  
Läs mer på svoa.se/taxa2023

Ta hand om regnet  

Tvätta hållbart
•   I Stockholm har vi mjukt vatten. Det räcker att dosera tvättmedel enligt den  

lägsta mängden som anges på förpackningen. 
•  Kör fulla tvättmaskiner.
•   Använd miljömärkta tvättmedel och undvik starka kemikalier, såsom blekmedel.
•   Ofta räcker det att vädra kläderna, istället för att tvätta dem.
•   Fleece och andra syntetplagg släpper mikroplaster när du tvättar dem. Det vill  

vi inte ha i vattnet. Tvätta inte din fleece tröja så ofta, tvätta den inte för varmt  
och använd gärna en tvättpåse som tar upp det som lossnar. Det som samlas i  
tvätt påsen slänger du i papperskorgen.



 
Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och 
utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 
1,5 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och 
ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra 
intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Kontakta oss 
Telefon: 08-522 120 00
Öppettider: måndag–torsdag 7.30 –16.00, fredag 7.30 –15.30
E-post: kund@svoa.se  Webb: www.svoa.se
Hantera dina ärenden på Mina sidor via svoa.se

Nyhetsbrev från Stockholm Vatten och Avfall
Skickas ut som samhällsinformation. Tryck: Åtta.45 Tryckeri 

Det är inte helt enkelt att se  
skillnad på våtservetter och 
toapapper, men skillnaden är 
monstruös. Toapapper löser upp 
sig i vatten och det gör inte  
våtservetter och hushållspapper. 
De växer ihop med fett och 
skräp, och bildar till slut stora  
fett- och våtservettmonster. Därför 
ber vi dig att göra en hjälteinsats.

Stoppa monstren – släng våtser-
vetter i papperskorgen och an-
vänd toaletten för kiss, bajs och 
toalettpapper. Se hur monstren 
växer på svoa.se/monster

Läs av vattenmätaren  
för korrekt faktura
Rapportera in mätarställningen på din vattenmä-
tare minst en gång per år, för att få en korrekt 
beräkning av vattenförbrukningen på din faktu-
ra. Förbrukningen beräknas schablonmässigt, 
och blir mer korrekt ju oftare du rapporterar. 

Du kan rapportera in mätarställningen på Mina sidor på svoa.se, logga in med kundnummer 
eller BankID. Det går även bra att mejla kundtjänst på kund@svoa.se, ange kundnummer, 
mätarställning och datum för avläsning. På fakturan och Mina sidor framgår när förbrukning-
en senast avlästes och övriga uppgifter du kan behöva.

 Ska du flytta? I samband med att du ska flytta är det många saker  
 att tänka på. För att underlätta för dig som är kund hos oss, har vi samlat  
 informationen på ett ställe. Läs mer om vad du behöver göra och fyll i din  
flyttanmälan via webbformulär på svoa.se/flytta


