Åk till en biltvätt och bli en miljöhjälte!
Smutsvattnet efter en biltvätt innehåller många farliga ämnen och föroreningar som är
skadliga för både människor och miljö. Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner
föroreningarna ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i närmaste dike, bäck eller sjö.
Men på en riktig biltvätt kan vattnet renas och en stor del av föroreningarna tas om hand,
så de gör mindre skada. Därför är det viktigt att alltid tvätta bilen på biltvätten.
I Östersund är det Teknisk förvaltning/Vatten som ansvarar för reningen av dricksvatten och
avloppsvatten. Dagvattnet däremot renas inte i något reningsverk utan rinner direkt ut i närmaste
dike eller sjö. Det är i dagvattnet som smutsen från bilen hamnar när den tvättas hemma.
Det smutsiga tvättvattnet är fullt med farliga ämnen som lösgjorts från bilen, tillsammans med
sådant som ingår i bilvårdsprodukter. Till exempel rör det sig om olje- och asfaltsrester, nickel,
kadmium, krom, bly samt andra tungmetaller och giftiga ämnen.
Åker man istället till en biltvätt så gör det stor skillnad för både vårt eget vatten och kommande
generationers vatten, eftersom biltvättarnas reningsverk klarar av att ta bort olja och giftiga
partiklar. Alla kan bli miljöhjältar genom att tvätta bilen i en biltvätt istället för på uppfarten, och
därmed göra en riktigt god insats för både vattnet och miljön.

Det är lätt att tvätta rätt
Tvätta aldrig bilen på gatan. Välj alltid en biltvätt,
gärna en miljömärkt. Det går lika bra med en
automatisk biltvätt som en gör det själv-hall.
Använd alltid miljömärkta bilvårdsprodukter.
Passa på att tvätta när du tankar eller gör andra
ärenden.

Biltvättar i Östersunds kommun

Saknas tillgång till biltvätt är det minst dåliga att
tvätta bilen på en gräsyta. Då stannar mycket av
föroreningarna i jorden medan vattnet filtreras
grovt innan det når grundvattnet. Markens
organismer är tåligare än de som lever i vattnet,
och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de
föroreningar som spolats av från bilen

Circle K Krondikesvägen 97, Östersund.

Bilbolaget Nord AB, Fagerbacken 53,
Östersund
OKQ8, Körfältet, Körfältsvägen 2, Östersund.
Gulf Östersund, Kyrkgatan 32, Östersund
OKQ8, Södra Gröngatan 40, Östersund.
OKQ8 Lugnvik, Semsåvägen 44, Östersund.
Berner & Co AB, Hovvallsgränd 1, Östersund.
Gulf Brunflo, Centrumvägen 55, Brunflo.
Tvättomat, Bangårdsgatan 12, Östersund.
Tvättomat, Inspektörsvägen 18, Östersund.
Autotvätt, Arenavägen 13, Östersund.

Fultvätta
= att tvätta bilen på gatan
och låta orenat smutsvatten
rinna rakt ut i närmsta
vattendrag, sjö eller hav.

Stora biltvättarhelgen 2018
För att uppmärksamma svenska folket om vikten av att tvätta
sin bil rätt arrangerar Svenskt Vatten för femte året i rad Stora
biltvättarhelgen, i år är det den 21–22 april 2018. Målet är att
informera och inspirera bilägare att tvätta rätt för miljön. För
mer info se www.biltvättarhelgen.se.

