
Varför var vi med?
Stora Biltvättarhelgen är en delkampanj 
i Svenskt Vattens rikstäckande kampanj 
”Mitt vatten”, som pågår 2013–2015. Tanken 
är att den ska finnas kvar även efter att den 
stora kampanjen är slut.

”Mitt vatten” går ut på att göra oss med-
vetna om vad vi gör med vattnet, som är 
vårt viktigaste livsmedel, och hur vi kan ta 
hand om det bättre. Att vi tvättar våra bilar 
miljövänligt är ett enkelt sätt att bidra.

Enköping vill vara en grön kommun och 
vi på vatten- och avfallsavdelningen är en-
gagerade inte minst i frågor om dagvatten. 
Därför ville vi vara med i kampanjen.

Vad gjorde vi?
Vi samarbetade med fyra lokala biltvättar: 
OKQ8 på Gesällgatan, Statoil Salatullen, 
Statoil Västeråstullen och W & D Carwash 
vid Ica Maxi. De var kontrollerade av kom-
munen och därmed mest miljövänliga.

Vi producerade affischer som vi dels 
placerade ut på biltvättarna, men också 
i kommunhuset, Idrottshuset, biblioteket 
och på Reningsverket och Styrmannen. 
Dessutom producerade vi flygblad, som vi 
lät biltvättarna fördela vidare till sina kun-
der – även de som inte tvättade bilen. Vi 
ville ju nå även den målgruppen.

Därför stod vi utanför Coop Forum och 
Ica Maxi för att informera om helgen. Vi 
frågade medborgarna om de kände till hel-
gen och om de visste hur bilen tvättas rätt. 

På så sätt nådde vi en bredare målgrupp 
och fick samtidigt personliga möten, vilket 
alltid är positivt.

Vi skickade också ut ett pressmedde-
lande och annonserade två gånger i En-
köpings-Posten. Vi skrev om helgen på vår 
webbplats, www.enkoping.se, och infor-
merade tekniska nämnden och persona-
len på vatten- och avfallsavdelningen.

Biltvättarna fick sköta sig själva och en 
del av dem la extra energi på helgen. Det 
handlade om extra personal, utökad servi-
ce, rabatterade priser och till och med en 
glassgubbe för att locka till sig mer folk.

Hur gick det för oss?
När vi var ute på Coop Forum och Ica Maxi 
mötte vi alla typer av människor, men in-
trycket var överlag positivt. Vi fick dela ut 
en hel del flygblad och prata med folk om 
kampanjen. Många hade redan ganska 
bra koll, men de som inte hade det ville 
oftast lyssna eller åtminstone ta emot ett 
flygblad. Det är svårt att bedöma exakt hur 
många som gjorde vad, men vi kände att 
responsen i stora drag var bra. Det lät ock-
så som att de hade lagt märke till annon-
serna i EP, vilket var positivt.

Totalt delade vi ut ungefär 350 av totalt 
900 flygblad, men då ska vi komma ihåg 
att de som redan hade koll oftast inte tog 

med sig något flygblad. Och de var säker-
ligen minst ett par hundra, om vi ska göra 
en grov uppskattning.

Vilken respons fick vi?
Vår branschorganisation Svenskt Vatten 
berömde oss för vårt engagemang – och 
vi berömde biltvättarnas stora intresse för 
att göra kampanjen lyckad.

Just det sistnämnda gjorde att allt blev 
mycket roligare att genomföra. Biltvättarna 
var engagerade från första början och tog 
egna initiativ för att helgen skulle bli lyck-
ad. De såg till att göra helgen till ett större 
händelse.

Medialt fick vi med en artikel i Enkö-
pings-Posten efter helgen, vilket kändes 
bra. Det var ett kvitto på att vi hade synts. 
Vi var också på väg att få vara med i ett 
inslag i ABC-nyheterna, men de valde till 
sist att filma Bagarmossen på grund av 
den geografiska närheten.

Vad gör vi nästa år?
Både vi och biltvättarna vill göra samma 
sak nästa år. Vi uppskattade samarbetet 
och det är en vinst både för oss och för 
dem. Vi får platser där vi kan sprida bud-
skapet och de får draghjälp av oss.

Förhoppningsvis kan vi satsa lite mer 
på kampanjen, bland annat genom en täv-
ling för de som tvättar bilen rätt. Då har vi 
också en Facebook-sida som kommer att 
hjälpa oss att föra ut budskapet.
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