Du bader vel ikke
i drikkevannet vårt?

Drikkevann av god kvalitet – ingen selvfølge
Innbyggerne i Trondheim kommune kan glede seg over et godt
drikkevann. Vannet har god kvalitet og smaker bra. Det har en naturlig
bakterieﬂora som er godt innenfor kravene som stilles av myndighetene.
Godt drikkevann er et stort gode for befolkningen. Vann er sunt.
De ﬂeste tar det som en selvfølge at vannet er bra når vi skrur på
springen. Men vann av god kvalitet forutsetter god planlegging, drift
og forvaltning og ikke minst kreves det god kvalitet på råvannskilden.
Derfor er det strenge restriksjoner på bruken av Jonsvatnet,
som er hovedkilden for drikkevannet i kommunen.

Det er varmt og det er deilig med en dukkert.
Kan det skade at jeg tar meg et bad i Jonsvatnet?
En av restriksjonene på bruken av Jonsvatnet,
er forbud mot bading. Når vi bader blir stoffer
og celler på kroppen vår vasket av.
Et uskyldig bad kan gi årsak til at stoffer og
avføring fra menneskekroppen kommer inn i
råvannsinntaket med den mulige konsekvens
at sykdomsframkallende stoffer blir overført
til andre mennesker gjennom drikkevannet.

Et uskyldig bad
kan få store
konsekvenser

Sjansen for overføring av smittestoff er ikke så stor, men
konsekvensene er store! Det er derfor det er forbud mot å
bade i Jonsvatnet for alle. Dette gjelder både mennesker
og dyr. Det samme forbudet gjelder for vannene i
området rundt Leirsjøen (Leirsjøen, Skjellbreia,
Kvistingen, Svartvatnet og Bjørktjønna).
Det er heller ikke lov å drive med motorisert ferdsel
på vannene (noen få unntak gjelder). Ved Jonsvatnet
skal det ikke foregå leirslagning eller sportsstevner
nærmere vannet enn 100 meter.

Finnes det noen alternativer,
nå som jeg holder på å smelte bort?
Ja - det er mange alternativer, og de ﬁnnes i ikke så alt for lang
avstand fra Jonsvatnet.
Kartet viser hvor det er tilrettelagt
for bading i Trondheim kommune
og i nærområdene til kommunen.
Det er enkel adkomst med både bil
og buss og også med trikk til noen
av plassene. Dessuten er det ﬁnt å
sykle fram til badeplassene. Noen
steder må du gå noen skritt, men
da oppleves badet desto bedre.
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Vann gir økt yteevne og konsentrasjonsevne
1% væsketap gir 10% prestasjonstap
2% væsketap gir 20% prestasjonstap
Vann er sunt og transporterer avfallsstoffer
ut av kroppen
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Dobbel J Reklamebyrå. Foto: Anne Line Bakken. Trykt på resirkulert drikkekartong.
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