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Ett program för vatten och avlopp till 2040
Vatten är vårt viktigaste livsmedel,
det måste vi vara rädda om. Därför
tar vi fram en plan för hur vi ska
arbeta så att vi kan leverera bra
kranvatten och ta hand om avloppsvatten och dagvatten på rätt sätt.
Det blir ett Program för VA och nu
kan du säga vad du tycker om det
för den finns ute på remiss!
Hur berör det mig?
För att även i fortsättningen kunna
leverera bra kranvatten till dig och
ta hand om ditt avloppsvatten måste
vi underhålla och förnya ledningar
och anläggningar.
Många av de vatten- och avloppsled-

ningar som finns i Östersunds kommun byggdes under 60- och 70-talen
och då såg samhället annorlunda ut.
Nu är vi fler som bor här. Kapaciteten på det kommunala vatten och
avloppet måste öka.

Vi har lärt oss mer om föroreningar
som ställer andra krav på rening av
vatten och avloppsvatten.

Det här är viktigt och vi vill väldigt
gärna veta vad du tycker och tänker!
Läs programmet på www.ostersund.
se/programforva och lämna dina
Vi har områden där det finns risk
att vattentäkter blir förorenade från synpunkter på e-post till
otillräcklig rening i enskilda avlopp. programforva@ostersund.se
Klimatet förändras och ger oss
ibland mera nederbörd, ibland mera
torka. Mera nederbörd för med sig
mera smuts och föroreningar. Torka
gör att flera brunnar riskerar att
sina.

Mina sidor om vatten, avlopp och avfall

Nya symboler och nya namn på vårt avfall
Var du än reser i Norden så känner du igen vägmärkena, för de är väldigt lika varandra. Nu ska det bli
samma symboler för avfallet i de olika kommunerna,
både där du bor och där du är på semestern. Bra va?
I Östersund byter vi successivt ut slitna dekaler och
skyltar mot de nya symbolerna som ibland har nya
namn också. Restavfall till exempel som är vårt gamla ”sopor till förbränning”.
Restavfall är det som blir kvar i soppåsen när förpackningar, farligt avfall och matavfall är utsorterat.
Restavfallet alltså. Som dammsugarpåsar, diskborstar, bindor, blöjor, snus, fimpar, ballonger med mera.

Under hösten kommer vi på Avfall VA att kunna
erbjuda ett antal nya e-tjänster, som t ex att titta på
dina fakturor, se historik för din VA-förbrukning och beställa vissa tjänster. Vi kommer att
lägga ut information om detta på hemsidan
när de är klara.

Vi byter till papperspåse till matavfallet

- för att det ska fungera i rötgasanläggning
- för att signalera att plast inte hör hemma i matavfallet.
Hur ska jag lyckas med papperspåsen?
Håll den torr! Låt matavfallet rinna
av innan och se till att påsen får
luft. Byt den efter 2 - 3 dagar, även
om den inte är full.
Byt korg till matavfallspåsen om
du vill. Läs mer på ostersund.se/
matavfall
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