
Vattenbingo
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är också 
något som vi ska vara rädda om och inte slösa med 
i onödan. 

Det finns många sätt att spara vatten i vardagen,  
kanske använder du något av tipsen idag? 

Toppen i så fall, då har du redan fått ditt första kryss i bingobrickan! 

Fortsätt att testa vattenspartipsen och ta gärna hjälp av hela 
familjen för fylla i bingobrickan. 

Lycka till och vill du ha fler vattenspartips så finns det på 
uppsalavatten.se/vattenspartips

Stäng av vattnet när du 
borstar tänderna 

Ställ in en kanna med 
vatten i kylen för att 
slippa spola i kranen 
för att få kallt vatten

Stäng av vattnet när du 
tvålar in dig

Välj en dusch framför 
att bada badkar

Använd en balja istället 
för rinnande vattnen 

när du sköljer  
grönsaker

Lång tid innan du får 
varmt vatten i duschen? 

Spola kallvattnet i ett 
kärl och använda vattnet 

till blomvattning

Undvik onödig disk 
– testa att använda 

samma vattenglas hela 
dagen i stället för att ta 
ett nytt varje gång du är 

törstig

Om du har disk- 
maskin - kör den bara 

när den är full och  
använd spar- och 

ekoprogram

Samla regnvatten  
för att vattna dina  

växter med

Åtgärda doppande 
kranar och rinnande 
toaletter på en gång

Varje minut i duschen 
drar 12 liter vatten. 
Tävla i familjen om  

vem som kan  
duscha snabbast.

Vattna tidig morgon, 
sen kväll eller på  
natten så att inte  

vattnet dunstar bort.

Skölj inte ner matres-
ter i avloppet. Skrapa i 
stället av tallrikar och 
byttor så noga det går 

direkt ner i matavfallet.

Ha en vattenkanna vid 
kranen för att enkelt 
kunna fylla på med 

överblivet vatten 

Diska inte under 
rinnande vatten

En tvättmaskin drar 50 
liter vatten per tvätt, 

oavsett om den är full 
eller halv. Fyll den  

ordentligt!


