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داللة القيود
 تعني القيود حظر استخدام مياه الرشب البلدية ألغراض أخرى غري الرشب والنظافة الشخصية ومياه العمليات. وترسي

 القيود عىل كل من بحوزتهم مياه من البلدية يف إيكخو، سواء األفراد أو الجمعيات أو الرشكات أو الهيئات العامة.

 وتُستخدم مياه العمليات يف مجاالت مثل الصناعة، ولكن ال يُسمح إال باستخدام كمية املاء الالزمة لزوماً رضورياً للعمليات

 التقنية. وفيام عدا ذلك فترسي القيود يف مجملها )انظر املوجز أدناه(، حتى بالنسبة الرشكات والهيئات العامة. ونحض

الرشكات والهيئات العامة عىل تكييف استهالكها من املياه قدر اإلمكان

ويُحظر يف إيكخو استخدام مياه البلدية لآليت
 لسقي املساحات الخرضاء أو الزهور أو منطقة الحديقة أو ما شابه ذلك بخرطوم املياه أو رشاش املياه. ومن املسموح أن

 تسقي باالستعانة بإبريق السقي. إال أن مياه الرشب املشرتكة بيننا هي مادة غذائية وينبغي التعامل معها عىل هذا النحو.

ويفضل بدالً من ذلك أن تسقي بأي مياه أمطار قد تسقط

 تنظيف أثاث الحديقة أو الواجهات أو الرشفات أو ما شابهها بخرطوم املياه أو غسالة الضغط العايل

 ملء حاممات السباحة بغض النظر عن الحجم. ويرسي هذا أيضاً عىل حاممات السباحة املنفوخة وبراميل االستحامم

 إن كنت صاحب حامم سباحة مبني يف عمق األرض فعليك تعبئته باملاء إىل مستوًى يحول دون .«spa» والحامم املعدين

انهيار الَهيَْكل

سقي مالعب كرة القدم والتنس وما شابهها

غسيل السيارة. ننصح بأن يلجأ الشخص يف املقام األول إىل مغسلة سيارات تعيد استخدام مياه الغسيل

 يُرجى االتصال برشكات الشحن الخاصة إلجراء عمليات رشاء كربى مستقلة للمياه وإحضارها )ولكن ليس من الطبقات

الصخريّة املائيّة ملياه الرشب يف إيكخو

 لطرح األسئلة املتعلقة بداللة هذه القيود وكيف ميكنك استخدام املياه عىل نحو «Eksjö Energi» يُرجى االتصال برشكة

أكرث ِفطْنةً

ماذا يحدث إن مل يلتزم املرء باألمور املحظورة؟
 املشكلة تخصنا جميعاً – ومن املهم لذلك أن نتعاون جميعاً عىل ترشيد استهالك املياه. لن يتحقق أحد من االلتزام بالقيود

 املفروضة عىل استخدام املياه، بل يجب علينا أن نفهم سبب فرضها. إن الحظت أن شخصاً ما ال يلتزم باألمور املحظورة

فتحدث معه أو معها، إن أمكنك ذلك. فقد يكون الشخص ال يعرفها أو أن لديه برئه الخاص به

كن مقتصداً عند استخدام املياه
 املاء من أكرث موادنا الغذائية أهميًة. وقد نحتاج، نظراً ألي تغريات مناخية قد تطرأ وارتفاع معدالت درجة الحرارة، لتعلم

 كيفية االقتصاد يف استخدام املياه. حتى إن كانت القيود ترسي اآلن يف إيكخو فحسب، فإننا نحث كذلك جميع أهايل

 البلدية، مبا يف ذلك أصحاب اآلبار الخاصة بهم أيضاً، ملحاولة الحد من االستهالك بالسبل املمكنة خالل جميع فصول السنة.

ما تفعله له أهمية
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متتع بالَفطانَة املائية
 يستهلك الشخص العادي حوايل 140 لرتاً من املاء يومياً. ويغطي الجزء األكرب النظافة الشخصية وتنظيف مقعد املرحاض

 بعد قضاء الحاجة، وال يقتيض الطعام والرشاب سوى قدر قليل. ساهم يف تقليل استهالك املياه بواسطة االلتزام بنصائح

توفري املياه اآلتية. فكل قطرة مهمة

#1  أغلق حنفية املاء أثناء تنظيف األسنان. فأنت إن أغلقت الحنفية ملدة ثالث دقائق وفرت حوايل 36 لرتاً من

املياه

#2  ال تغسل األطباق باملاء الجاري. بل استخدم سدادة الحوض أو حوض غسل أطباق أو حوض شطف األطباق

بدالً من ذلك. فأنت إن غسلت األطباق باملاء الجاري ملدة 10 دقائق استهلكت 120 لرتاً من املياه
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#4  تجنب االستحامم يف حوض االستحامم )البانيو(. فحوض االستحامم يتسع لحوايل 200 لرت من املياه. بل استحم

 بدالً من ذلك، ولكن ال تستحم عدد مرات استحاممك من قبل وقَلِّص الوقت واستخدم فوهة االستحامم

 شحيحة استهالك املاء. أغلق املياه عند وضع الصابون. االستحامم األقرص بخمس دقائق قد يعادل توفري املياه

مبا قد يصل إىل 70 لرتاً

#3  امأل غسالة الصحون وغسالة املالبس قبل تشغيلهام. ال تشطف أواين البورسلني بال داٍع قبل وضعها يف غسالة

 الصحون ويُفضل أن تستخدم الربامج القصرية أو الرفيقة بالبيئة. تستهلك غسالة الصحون حوايل 10 لرتات من

املياه لكل غسلة وتحتاج غسالة املالبس حوايل 50 لرتاً من املاء لكل غسلة
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#5 بَة. فقد يستهلك املرحاض املرَُسِّب يف العام الواحد ما قد يصل إىل 400 ألف  أصلح املراحيض والحنفيات املرَُسِّ

 لرت من املياه. وقد يترسب من الحنفية املتقطرة ما قد يصل إىل 15 ألف لرت من املاء سنوياً. ستوفر 5 لرتات

من املياه يف الدقيقة بواسطة استخدام فوهات االستحامم والحنفيات واملراحيض شحيحة استهالك املاء

#6 ار ْع مياه األمطار يف براميل لسقي كلٍّ من الحديقة والنباتات يف الداخل. ميكن رشاء براميل املياه عند تُجَّ  َجمِّ

ار مستلزمات الحدائق. وميكنك أيضاً تجميع املياه يف أحواض عند االستحامم  الحديد واألدوات املعدنية وتُجَّ

واستخدامها ألغراض السقي. فكميات الصابون والشامبو الضئيلة لن ترض بالنباتات
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#8  ضع إبريقاً من املاء يف الثالجة بدالً من فتح الحنفية لفرتة من الوقت كل تحصل عىل املاء البارد. وستوفر 12

لرتاً من املياه إن امتنعت عن فتح الحنفية ملدة دقيقة للحصول عىل ماء بارد

#7  بل .«spa» ال متأل حاممات السباحة بغض النظر عن نوعها وحجمها أو براميل االستحامم أو الحامم املعدين

ُزْر بدالً من ذلك بحرياتنا املخصصة للسباحة

هل لديك املزيد من النصائح بخصوص كيفية الحد من استهالك املياه؟

أو تقاسم أفضل نصائحك عىل وسائل التواصل االجتامعية مستعيناً بالَوْسم «Eksjö Energi» يُرجى االتصال برشكة

 #Eksjöspararvatten
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