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Hårdhed

Drikkevandet fra Glyngøre Vandværk har en hårdhed på 11o dH dvs. middelhårdt.
 
SÅDAN NEDSÆTTER DU VANDFORBRUGET
Det er nemt at spare på vandet, hvis du ændrer lidt på dine vaner og f. eks. vælger 
vandbesparende armaturer, når disse  alligevel skal skiftes ud.
Brug mindre vand i badet:
Hvis du anskaffer en sparebruser, bruger du ca. halvt så meget vand som med en 
almindelig bruser, nemlig mellem 6 og 12 liter i minuttet. Til sammenligning går der 
ca. 180 liter vand til et enkelt karbad.
Hvis du bruger kortere tid under bruseren, sparer du endnu mere. Og har din bruser 
termostat, kan du slukke for vandet eller skrue ned, mens du sæber dig ind.
Vælg vandhaner med ét greb:
Hvis du skal udskifte vandhaner i køkken eller bad, så vælg de nye vandhaner med ét 
greb. De bruger mindre vand end vandhaner med to greb. Nogle vandhaner har 
sparefunktioner. F. eks. totrins-vandhaner, hvor det kræver en ekstra manøvre at skrue
helt op for vandstyrken.
Sluk for vandet med det samme:
Der løber op til 16 liter vand pr. minut fra en åben vandhane. Undgå derfor at lade 
vandet løbe, f. eks. når du vasker op eller skræller kartofler. Du sparer meget vand 
ved at bruge en balje i stedet. Du kan også slukke for vandet, mens du børster tænder.
Vælg et vandbesparende toilet:
Lavtskyllende toiletter bruger 6 til 9 liter pr. skyl, og ældre toiletter kan bruge op til 
15 liter, hver gang der trækkes.
Hvis du skal udskifte dit toilet, er et vandbesparende toilet en god idé. Her kan du 
vælge mellem stort og lille skyl på kun 3 eller 6 liter.
Husk at lukke for stophanen i sommerhuset
Hvis du er sommerhusbeboer, så husk at lukke for hovedstophanen hver gang du 
kører hjem efter en weekend. Bare en lille utæthed bliver til enorme vandmængder, 
når det står og siver en uge eller mere. Foruden at du let får vandskader i dit 
sommerhus, koster det en masse penge i forøget vandforbrug. Og opstår der en 
utæthed i jorden, står din grund måske under vand når du igen kommer herop.
 

Flytning

Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres 
op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med 
aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers 
underskrift.
Viden om grundvand 
I Danmark bruges grundvandet til drikkevand. Derfor er det vigtigt, at der passes godt
på  grundvandet, så man fremover stadig kan hente rent drikkevand fra 
undergrunden.         Læs mere her
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