
Vattnet testas i Flens kommun 30 september–1 oktober

Vi behöver din hjälp  
– delta i Sveriges  
första Vatten Blitz!
Flen blir en av sex platser i världen där  
invånare och forskare samarbetar om att 
samla in data om miljön. Ny teknik gör  
detta möjligt. Nu behöver forskare vid  
Stockholms universitet din hjälp för att  
ta reda på hur vattnet i kommunen mår. 

Ett första steg för att bibehålla vårt livsviktiga 
vatten – för jordbruk, för dricksvatten och kom-
mande generationer – är att ta reda på hur vatt-
net egentligen mår i dag.  

Flen Vatten Blitz 2017 inbjuder invånarna i 
kommunen att hjälpa till att testa vattnet och 
samla information om vattenkvaliteten från så 
många ställen som möjligt i sjöar, dammar, di-
ken och vattendrag. 

Ju fler som deltar, desto bättre koll får vi, och 
vi hoppas på minst 100 deltagare. Kanske detta 
är ett projekt som kan engagera skolor eller för-
eningar som värnar om miljön? 

Testet är enkelt att utföra med material som 
vi tillhandahåller, och resultatet kommer att 
bli tillgängligt för invånare och beslutsfattare  
genom projektet Ground Truth.

Så här går det till: 
1. Anmäl att du deltar på  

flenvattenblitz.wordpress.com  
senast 20 september.

2. Vi skickar ett testkit med  
instruktioner till dig. 

3. Testerna tas mellan klockan 7.00 den 30 september  
och klockan 19.00 den 1 oktober. Du väljer själv var du  
vill ta provet. I ett vattendrag nära dig eller kanske du  
vill testa ett vatten som du misstänker är förorenat.

4. Du laddar upp informationen till plattformen Fresh  
Water Watch, som är en app som du laddar ner i din  
smartphone, eller via Fresh Water Watch webbplats.  

5. Därefter analyserar och sammanfattar Fresh Water  
Watch resultaten under oktober månad.

? Frågor?
Mer information på flenvattenblitz.wordpress.com 
Du kan också skicka mejl med ämnet  
Flen Vatten Blitz 2017 till projektledaren vid  
Stockholms universitet Teresa Cerratto-Pargman:  
tessy@dsv.su.se 

Om projektet
Flen Vatten Blitz 2017 är en del  
av Ground Truth 2.0, ett treårigt  

EU-finansierat projekt som testar att sätta 
upp sex medborgarobservationer i verkliga 
förhållanden i världen. Medborgarnas egna 

observationer ska, med hjälp av modern  
teknik, internet och mobiltelefoni,  
komplettera befintliga system och  
datakällor och leda till en bättre  

miljö. Mer info på:
gt20.eu

Provtagningskittet består av nitrat- och fosfattester, färg- 
kort, handskar och provtagningskopp, samt instruktioner  
på svenska.


