
En stor dråbe i havet... 

 
I Tinggården har vi kollektiv afreg-
ning af vand. Alle erfaringer viser,  
at hvor man kan montere individuel 
vandmåler, sparer man på vandet. 
Det er ikke teknisk muligt hos os, 
men til gengæld håber vi, at det  
er muligt at ændre på folks vaner… 
 
Sund fornuft... 
Vi vil gerne have alle med på idéen, 
fordi det både af hensyn til de kom-
mende generationer, miljøet og øko-
nomien er sund fornuft at spare på 
vandet. Så tal gerne om vandvaner-
ne i huset og i gruppen. 
 
www.tinggården.nu 
På Tinggårdens hjemmeside har 
vandsparekampagnen fået sin egen 
underside. Her kan man følge med i 
forbruget måned for måned, og her  
 
 

kan man læse mere om vand og 
vandbesparelser. 
 
Vandtanker… 
Helt overordnet kan vi dele gode 
vandvaner op i to dele: Dels at skære 
ned på selve vandforbruget, dels ikke 
at hælde vand ud, som 
kan bruges andre steder. 
Vi har et mål om at spare 
mindst 10% - det er må-
ske kun en dråbe i havet, 
men når dråben er på 
1.600 kubikmeter, bliver 
det alligevel til noget. 
 
God fornøjelse fra ejendomskontoret 
og afdelingsbestyrelsen. 
 

År 2003 2004 2005 2006 2007 

TG I 9129 9868 8391 8899 8279 

TG II 8326 9994 8841 8638 8557 
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► Vi sætter fokus på vand- 
forbruget i Tinggården:  
Målet er at spare mindst 10 %  
og midlet er at skabe gode vand-
vaner. Læs mere inde i folderen... 



I Tinggården har vi en god tradition 
for at være både miljøbevidste og 
fremsynede. Samtidig vil vi gerne 
kunne skære ned på de steder, hvor 
vi har store udgifter for derved at 
kunne holde huslejen nede. 
 
Vandviden: 
Vi bruger temmelig meget vand. 
Nærmere bestemt omkring 128 l.  

pr. person hvert døgn.  
Det går til vask, rengøring, 
madlavning, brusebade og 
drikkevand. Vi betaler om-
kring 800.000 kr. om året  

for det vand, vi bruger. Hvis vi alle 
skærer 10 % af vores vandforbrug, 
har vi sparet 80.000 kr. Det svarer  
til knapt 1 % i husleje! 
 
 
 

Vi skal spare mindst 10% 
I løbet af det kommende år sætter vi 
fokus på vandforbruget. Målet er at  
spare mindst 10%, og midlet er at få 
alle beboere til at være med.  
Derfor har vi bl.a. lavet denne lille 
folder med figuren SuperVand,  
som er tegnet til os af illustratoren 
Charlotte Fleischer. 
 
Gode vandvaner 
SuperVand går forrest i kampen for 
at få udbredt gode vandvaner. I det 
følgende har vi samlet en masse go-
de råd og idéer, og har man flere 
forslag, så er man mere end velkom-
men til at sende dem til ejendoms-
kontoret, gerne på mailen 
post@tinggaarden.nu. 
 
 

  

▲ Vask op i en balje i stedet  
for under rindende vand... 

▲ Skær 1 minut af badetiden 
og spar mindst 10 l. vand.  
Tag 2 minutter  fra og spar 
mindst 20 l.! 

Velkommen til SuperVand… 

1: Skyl og rens grøntsager i en balje 
– og brug vandet til havevandig 
bagefter. 
2: Tjek for løbende vandhaner,  
brusere og toiletter - og sig det til os! 
3: Ha’ en kande vand i køleskabet,  
så drikkevandet bliver koldt - i stedet 
for at lade vandet løbe, før du tapper 
4: Brug mindre vand i gryden, når  
du koger kartofler eller æg; æg kan 
koges med ½ dl. vand, kartofler med 
1-3 dl vand 
5: Vask op i en balje og ikke under 
løbende hane. 
6: Lad ikke vandet løbe unødvendigt, 
mens du børster tænder, vasker 
hænder eller barberer dig. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7: Fyld vaske- og opvaskemaskinen 
helt op inden start. 
8: Brug vaskebold og spring forva-
sken over 
9: Brug spareprogram, som mindsker 
forbruget af både el og vand. 
10: Vent med at vaske tøjet, til det 
trænger. 
11: Tjek, at der er perlatorer (det lille 
filter) på vandhanerne. Det er nemt, 
billigt og effektivt. 
12: Tag brusebad i stedet for karbad. 
13: Sluk eller skru ned for vandet,  
når du sæber dig ind i brusebadet. 

Rens grøntsager o.l. i en skål 
eller balje i stedet for under en 
hane, der løber. Bagefter kan 
vandet bruges til at vande 
med..! ▼  

Sæt en flaske eller kande med 
vand i køleskabet - så er der 
altid koldt vand. ▼ 

13 vandvittigt gode råd… 


