Hvem er vi?
Vi er 100% ejet af kommunen, og vi
driver, vedligeholder og udbygger offentlige vandværker, renseanlæg og
tilhørende ledningsnet for vand og
spildevand i Mariagerfjord Kommune.
Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte
Mariagerfjord Vand, hvis du har
spørgsmål om dit nye kloaksystem.
Telefon: 99 52 53 54
Mail: mail@mfv.dk
Læs mere på

www.mariagerfjordvand.dk

Brug aldrig
toilettet som
skraldespand
Kun 3 ting i dit lokum

Undgå
problemer
med toilettet
Brug kun toilettet til toiletpapir og det, der
har været en tur gennem kroppen. Kort sagt,
pis, lort og papir. Alt andet skal smides i din
skraldespand.
Det er et stort problem, at mange skyller for
eksempel bind, bleer, vatpinde, vådservietter
og hår ud i toilettet. Den slags affald hører til
i skraldespanden. Hvis affaldet bliver skyllet
ud i toilettet, kan det give store problemer
på vores pumpestationer og renseanlæg.

Vidste du?
• Hver dansker benytter i gennemsnit toilettet 6 gange om dagen.
• Et gammelt toilet bruger op til 5 gange så meget vand som et
moderne toilet.
• Første gang toiletpapir bliver nævnt på skrift, er i Kina i år 589.
• En rulle toiletpapir består i gennemsnit af 333 stykker papir.
• Hver dansker bruger i gennemsnit 110 liter vand i døgnet.
• Fiberklude, vatpinde, bind og bleer er affald, der hører til i
skraldespanden.
• Ordet ’toilet’ bruges både om selve kummen og lokalet, den
står i.
• En person bruger i løbet af sit liv i gennemsnit 3 år på toilettet.
• En utæt cisterne bruger typisk mellem 60 og 80 liter vand i
døgnet.

Din lokale Forsyning
’Kun 3 ting i dit lokum’ bliver drevet af en række
danske Forsyningsselskaber. Formålet er at
fortælle danskerne, at toilettet kun er til lort,
pis og toiletpapir – for nu at sige det lige ud.
facebook.com/kun3tingiditlokum

• Neglelakfjerner og andre kemikalier må aldrig skylles ud i
toilettet. Det skal afleveres som miljøfarligt affald på
genbrugspladsen.
• Hver dansker bruger i gennemsnit 3,8 kg toiletpapir om året.
• Der fældes hver dag 27.000 træer til fremstilling af toiletpapir.
Det svarer til 15 procent af al træfældning i verden.

