
för ett renare hav

Havet  är 
ingen  skitsak



Det är vi på Gryaab som tar hand om avloppsvattnet från Ale, Göteborg, Härryda,  
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Vi tar bort en stor del av de näringsämnen som 
bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och  
behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare till havs. 
För att klara vår uppgift på bästa sätt är du en mycket viktig person. Spolar du ner fel 
saker i avloppet, är det dåligt för havet. Spolar du rätt, mår havet bra.

Havet behöver  
din hjälp



Matolja, smör och fett hör inte hemma i avloppet. När det  kallnar 
och stelnar kan det orsaka stopp i rören. I värsta fall blir det över-

svämning hos dig eller din granne. Torka ur stekpannan med 
hushållspapper innan du diskar den. Om du har friterat, häll 
överbliven olja i en flaska eller förpackning och släng den i de 
vanliga soporna. För restauranger och andra verksamheter 

gäller speciella regler. Inget fett i avloppet 
– inga konstigheter!

Vi är jättebra på att ta hand om det som finns i kiss och bajs. 
Toapapper är gjort för att lätt lösas upp och tas om hand av 
reningsverket – det är inte andra sorters papper. Så spola bara 
ner det som gått genom kroppen och toapapper i toaletten. 
Enkelt, eller hur?

Toaletten

Diskhon



Disk och tvätt
Använd miljömärkta produkter. De innehåller ämnen som 
lättare bryts ner i reningsverket. I Göteborgsregionen har vi 
dessutom mjukt vatten. Det innebär att du kan använda lite 
tvätt- och diskmedel – det blir rent ändå. Du sparar pengar 
och gör havet en tjänst på samma gång. Miljömärkt och 
lite – en bra deal!

Dusch och bad 
Att använda miljömärkta produkter gäller också i badrummet. 
Du blir ren även med en mindre mängd tvål, schampo och 
 balsam. Dessutom hjälper du till att hålla havet renare. 



I städskåpet hemma har du garanterat en mängd  olika 
 produkter för ett rent och väldoftande hem. Många av dessa 
produkter innehåller tensider – något som vi bara delvis kan 
få bort på reningsverket. Så använd lite rengöringsmedel 
och köp miljömärkt som är  skonsammare för havet.

Städskåpet

Kemikalier 
och mediciner

Lacknafta, målarfärg och nagellack är exempel på produkter som 
innehåller starka kemikalier som reningsverk inte är gjorda för att ta 
hand om. Lämna dem till en miljöstation som finns på återvinnings-
centraler. Om du har målat, rengör penslarna med en trasa eller 
papper och använd lite lacknafta för att få bort den sista färgen. 
Lacknaftan häller du i en burk och lämnar sedan till återvinning. 
Överbliven medicin lämnar du till ett apotek. Lämna in  överblivna 
 kemikalier så bidrar du till ett renare hav.



Ta alltid bilen till en automattvätt eller en gör-det-själv-hall. Där  renas 
tvättvattnet från  föroreningar och tvättmedel  innan det  hamnar i det 
 allmänna avloppsnätet. Att tvätta bilen på gatan är inte bra för 
 havet – det är vi överens om, eller hur?

Biltvätten

Idag finns det en mängd produkter som innehåller bakterie-
dödande ämnen. Ett exempel är silver, som kan finnas i till  
 exempel tränings kläder, strumpor, tvättmaskiner, skärbrädor 
och  deodoranter. Silver är mycket skadligt för miljön och i de 
flesta fall helt onödigt. Träningskläder med silver är gjorda för 
att vi inte ska lukta svett. Det är helt okej att lukta svett 
efter att du har tränat.

Antibakteriellt     



Det är inte svårare  
än så här att bidra 
till ett renare 
hav.

Din insats är viktig!



Gryaab ansvarar för reningen av avloppsvattnet 
i Göteborgsregionen. I vår anläggning Ryaverket 
på Hisingen i Göteborg passerar 4 000 liter 
avloppsvatten varje sekund. Det behandlade vattnet 
leds ut i Göta älv och får rinna vidare till havs.

Läs mer på gryaab.se

Gryaab AB Box 8984, 402 74 Göteborg 
Besöksadress Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg 
Växel 031-64 74 00, info@gryaab.se


