HJÆLP
FISKEn
risten er kun
til regnvand

REGNVANDSKLOAKKEN
LØBER UD I VANDLØBET
Kære Borger

Med kampagnen ”Hjælp Fisken” vil vi
sætte fokus på, at kloakken langs vejen
kun er til rent vand uden kemikalier. Spildevandet fra toilet og vask ledes til Fredericia renseanlæg, mens regnvand fra
veje, tage og fliser ledes til det nærmeste
vandløb eller søer. Derfor er det særligt
vigtigt, at du undgår, at kemikalier, olie
og sæbe ender i vejristene, som findes
på veje og pladser i dit område.
Her kan du læse om, hvordan du forholder dig, hvis du gerne vil hjælpe
vandmiljøet alternativt:
• Vejriste på veje og pladser
i dit område er kun til regnvand
• Sæbevand og andet spildevand
skal skylles ud i toilet eller
håndvask
• Maling, olie og andre kemikalier
afleveres på genbrugspladser
i Fredericia Kommune

HVAD GØR JEG, HVIS JEG SKAL
VASKE BIL:

Brug altid en vaskehal, da vaskevandet ledes til renseanlæg.

Vil du selv vaske bilen:

• Undgå at vaskevand kommer
i vejristen på vejen
• Brug miljømærket autoshampoo
eller kun vand
• Hæld overskydende sæbevand
i toilet, køkkenvask mv.
• Undgå brug af højtryksrenser

RENSE PENSLER:

• Brug altid håndvask til rensning
af vandbaseret maling
• Undgå at rensevandet kommer
i vejristen på vejen
• Oliebaseret maling renses
med penselrens eller terpentin,
opsamles og afleveres på
genbrugspladsen

FJERNE BEGRONING FRA TAGE:

SÅDAN HJÆLPER DU
FISKEN BEDST MULIGT

• Brug kun håndkraft, børste
eller kost
• Opfej kommes i dagrenovation

Tagrens

Begroning skal ikke behandles med renseprodukter, vand eller højtryksrenser.

TØMME POOL MED KLOR:

Da klor fra poolen er giftig for dyr, anbefaler vi, at du tømmer bassinet gennem
dit spildevandsafløb –f. eks. gulvafløb og
lad slangen gå heri.

Husk, at der i Danmark kun er få godkendte produkter til at få bekæmpet
alger på dit tag. Du skal desuden huske
at kræve af firmaet, der udfører opgaven, at det skal anvende det godkendte
produkt. Læs mere på Miljøstyrelsens og
Fredericia Kommunes hjemmeside om
tagrens.

HÅNDTERE ØVRIG KEMI:

Bilvask mm

Rester af sprøjtemidler, myregift, gødning
og lign. mærkes og afleveres på genbrugspladser i Fredericia Kommune.

VINDUES- OG GULVVASK:

Hæld vaskevand fra gulv og vinduer i
toilettet, håndvasken eller et indendørs
afløb.

Undgå vask af biler, cykler og havemøbler ved vejristen. Kør din bil i vaskehal. Så
sparer du både vand og sikrer, at spildevandet bliver sendt til renseanlægget.

Kemikalier

Hæld aldrig kemikalier i vejristen, køkkenvask, toilet eller gulvafløb. Rester af
kemikalier, olie, maling, sprøjtemidler,
myregift, gødning og lignende skal mærkes og afleveres på genbrugspladsen.

Ring 112 ved spild et større mængde olie, kemikalie i vejristen: Forsøg at
standse forureningen eller spredningen
ved større spild eller uheld, alarmer
Beredskabet på telefon 112 og orienter
Fredericia Kommune på førstkommende
hverdag på:
tlf. 7210 7000.

Hjælp Fisken

info

urenset til vandløbene og forebygge,
at der udledes miljøskadelige stoffer.

På Fredericia Kommunes hjemmeside
kan du se en tegnefilm og få gode råd
www.fredericia.dk

Fredericia Kommune og Fredericia
Spildevand og Energi A/S laver denne
kampagne ”Hjælp Fisken” for at beskytte vandløb og kystområder i Fredericia
Kommune. Kampagnen skal oplyse om,
at vandet fra regnvandskloakkerne går

Du kan altid kontakte
Fredericia Kommune for info på
tlf. 7210 7600 eller
Fredericia Spildevand og Energi AS på
tlf. 7620 7100

mød os på...

Fredericia Kommune
og Det Grønne Fredericia

