Var rädd om Mälaren
och dricksvattnet

Östra Mälarens
vattenskyddsområde
Östra Mälaren är sedan hösten 2008
vattenskyddsområde. Särskilda föreskrifter
gäller i området. Mer information
finns på www.norrvatten.se och
www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Var rädd om Mälaren och dricksvattnet
Nästan två miljoner människor i Stockholmsregionen får sitt dricksvatten
från Mälaren. Förmodligen bor du själv i en kommun där vattnet i kranen
kommer därifrån.
Mälarens vatten är av hög kvalitet, men det finns flera saker som kan på
verka vattnet negativt. Ett exempel är utsläpp från båttrafik och båtklubbar.
Du som seglar eller kör motorbåt på Mälaren och sköter om din båt i
närheten av sjön kan hjälpa till att skydda vattnet mot utsläpp av förore
ningar. Genom att följa våra råd bidrar du till att vi även i framtiden kan
producera ett dricksvatten av hög kvalitet av Mälarens vatten.
Använd i första hand toalettservicen på land. Töm hålltanken eller
den portabla toaletten på mottagningsstationer.
Kör på miljöanpassad alkylatbensin om du har en tvåtaktsutombordare.
Var försiktig vid tankning för att undvika spill.
Pumpa inte ut oljehaltigt vatten i sjön. Använd oljeabsorbentdukar
eller länsar i kölsvinet.
Använd miljöanpassade produkter när du sköter om din båt.
Måla endast med båtbottenfärger som är anpassade för ostkustens
farvatten eller använd båtbottentvätt.
Förvara och hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt.
Lämna farligt avfall till en miljöstation.
Rapportera större oljeutsläpp till SOS Alarm genom att ringa 112.

Tack för din hjälp!

Vill du se hur vi
gör dricksvatten?
Din båtklubb är välkommen på
studiebesök till vårt vattenverk,
Görvälnverket i Järfälla.
Kontakta oss på tfn 08-627 37 00.

Mer information finns på www.norrvatten.se.

Besöksadress: Skogsbacken 6, Sundbyberg
Postadress: Box 2093, 169 02 Solna
Telefon: 08-627 37 00 • Telefax: 08-627 53 30
www.norrvatten.se • info@norrvatten.se
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Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än
500 000 människor i 13 medlemskommuner norr om Stockholm. Från 2015 kommer vi även att leverera dricksvatten till vår fjortonde medlemskommun Norrtälje.
Vårt ackrediterade laboratorium analyserar vattenprover från vårt eget vattenverk
samt från kommuner och privatpersoner. Vi erbjuder också tjänsterna läcksökning
och vattenmätarservice. Vi är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent.

