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Nu råder bevattningsförbud i Karlshamn

Från och med idag 30 maj införs bevattningsförbud i Karlshamns kommun.
Trädgårdsbevattning med slang och vattenfyllning av pooler är från och med
idag inte tillåtet. Förbudet gäller tills vidare.

VA-enheten vädjar till samtliga kommuninvånare och övriga verksamma inom
kommunen att ta sitt ansvar och respektera förbudet.

– Vi behöver hjälpas åt att spara på vattnet eftersom vattenverket vid



Långasjönäs går på full kapacitet och vi har trots det svårt att hålla nivån i
våra vattentorn som fungerar som vattenreservoarer. Kommunens
vattenförbrukning är alltså på väg att bli högre än produktionen vilket ju är
en ohållbar situation, säger Marika Mårtensson, VA-chef i Karlshamn.

Förbudet har ingenting att göra med vattenregleringen till Mieån. Förbudet
beror på den torra och varma väderleken i kombination med en ökad
vattenförbrukning. Bevattning av gräsmattor och vattenfyllning av pooler
bidrar till att vattennivåerna i tornen inte hinner återställs under natten inför
nästa dag.

Förbudet gäller tillsvidare och innebär att det är förbjudet att använda
kommunalt vatten till:

• bevattning av gräsmattor,
• blommor eller dylikt i trädgårdar med slang att fylla pooler eller

byta ut vatten i pooler.

Bevattningsförbudet gäller inte de med egna brunnar. VA-enheten har idag
varit i kontakt med de stora vattenförbrukarna inom industrin för att
informera dem om läget.

Kommunens vattenanvändning

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser.
Vattnet är ett livsmedel som inte är obegränsat, och kommunen har en
skyldighet att leverera friskt dricksvatten året om, men inte för att tidvis
leverera stora mängder bevattningsvatten. För bevattning av kommunala
planteringar och liknande kommer kommunen inte att använda kommunalt
vatten utan tar vatten direkt från vattendragen. Fontänen på torget, Böljelek,
och andra fontäner fungerar genom att samma vatten pumpas runt och
återanvänds.

Många använder redan sitt vatten förnuftigt. Det tackar vi för!

Tips för att spara vatten

• Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för
vattning

• Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem. Använd
kortprogram.

• Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en



balja.
• Ta en snabbdusch istället för en lång.
• Duscha istället för att bada.
• Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i

håret.
• Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en

tandborstmugg.
• Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten

istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
• Tvätta inte bilen hemma utan åk till en biltvätt, där samlas det

smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.
• Spola toaletten när det är nödvändigt och då med snålspolning

om möjligheten finns.
• Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en

rinnande toalett.
• Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda

vattnet smart på arbetsplatsen.
• Fyll inte poolen.

Tack för att du respekterar det vattenförbud som råder.

För mer information, kontakta VA-chef Marika Wennberg, telefon: 0454- 814 44
eller enhetschef Olle Appelros Hörnbeck, telefon: 072 884 98 12

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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