
 

   
 

Pressmeddelande 
onsdag den 18 november 2015 

Om Gryaab 

Gryaab jobbar för ett renare hav. Gryaab AB är ett kommunalt bolag som ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 
Lerum, Mölndal och Partille. Gryaab driver Ryaverket där avloppsvattnet från ägarkommunerna renas för att sedan 
ledas ut till Göta älvs mynning till havet. Läs gärna mer om oss på gryaab.se 
 

Rätt skit i toaletten  
 - Brist på toavett skadar hav och natur 
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1 000 ton. Så mycket skräp fastnar varje år i gallret på Gryaabs reningsverk Ryaverket, som renar 
avloppsvattnet från Göteborg och sex kranskommuner. Dessutom hamnar rester från färg, kemikalier 
och mediciner tyvärr i avloppsvattnet som skadar havet och naturen. 
 
– Både i naturen, i staden och på toaletten slänger vi saker som inte hör hemma där. Kan det vara så 
att man tror att någon annan tar hand om det, undrar Karin Theorin Mägi, kommunikatör på 
Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Tamponger, kondomer, våtservetter och tandtråd kan orsaka 
stopp i ledningar och pumpstationer. Det kostar både pengar och frestar på miljön då orenat vatten 
kan rinna ut i naturen. 
 
Många vet att man bara får spola ner det som gått genom kroppen och toapapper, men tyvärr gör inte 
alla rätt.  
– Enligt vår årliga undersökning bland villaägare ser vi en stor kunskapsförbättring. I år säger sig 85 
procent veta vad de får spola ner i avloppet, medan det vid förra mätningen bara var 55 procent. Trots 
kunskapsförbättringen har tyvärr inte mängden skräp minskat, säger Nike Vallström, 
kommunikationschef på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. 
 
På Världstoalettdagen den 19 november tar Göteborgs Stad till en ny strategi för att lära göteborgarna 
toalettetikett. Genom färgglada budskap på 20 brunnslock i centrum hoppas de att fler ska ta till sig 
budskapet om att bara det som har gått genom kroppen och toapapper ska spolas ner. Dessutom delar 
de ut papperskorgar och miniatyrbrunnslock i form av klistermärken vid Kopparmärra, 
Kungsportsavenyn. 
 
Världstoalettdagen är FN:s dag för att uppmärksamma de sanitära förhållanden som många människor 
lever under – fortfarande har 2,6 miljarder människor inte tillgång till en toalett. I Sverige har vi inte de 
problemen, utan här är det istället miljön som blir lidande om vi inte spolar rätt. Så ställ en 
papperskorg på toaletten och kasta allt skräp där. Och ta farligt avfall till en miljöstation, 
återvinningscentral eller Farligt avfall-bilen.  

Kontakt 

Karin Theorin Mägi, Kretslopp och vatten, 031-368 27 62, karin.theorinmagi@kretsloppochvatten.goteborg.se 
Ellinor Günther, Gryaab AB, 031-64 73 33, ellinor.gunther@gryaab.se 
Karin Mossberg, Kretslopp och vatten, 031-368 27 09, karin.mossberg@kretsloppochvatten.goteborg.se  
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