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HÅLLBARHETSNYTT
FNS GLOBALA MÅL NR 5 – RENT VATTEN OCH SANITET
VATTENMYNDIGHETEN
LYFTER KRAV PÅ
VATTENPLANERING
KÄLLA: WWW.AKTUELLHALLBARHET.SE
Miljögifter och vattenbrist hotar den svenska vattenförsörjningen
och riskerna för grund- och ytvatten måste minskas.

Det menar Vattenmyndigheterna som har flera förslag på gång för
att bättre skydda svenska vattentillgångar. Förslagen handlar
bland annat om vattenplanering, det vill säga att kommuner och
länsstyrelser måste ta hänsyn till vattenfrågor i
samhällsplaneringen.

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR
ALLA
KÄLLA: WWW.GLOBALAMALEN.SE
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed
också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling.

”Arbetet med att säkra vårt dricksvatten kan inte vänta. Som det är
i dag leder vi bort massor av vatten ut i Östersjön.
Vattenmyndigheten föreslår bland annat åtgärder för att behålla
mer vatten på land. Vi föreslår också åtgärder för att säkra landets
råvattentäkter. Det är viktiga steg för att även i framtiden kunna
njuta av ett bra dricksvatten av tillräcklig kvantitet”,
säger Irene Bohman, vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns
vattendistrikt, i en kommentar.
Vattenmyndigheten föreslår bland annat åtgärder för att behålla
mer vatten på land.
Dessutom föreslås åtgärder för att säkra landets råvattentäkter.
I december förväntas vattendelegationerna besluta om ett
åtgärdspaket för ett bättre skydd av dricksvatten.

Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och
energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både
inom och mellan länder.
Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan
också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar
lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande
sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt
drabbar människor som lever i fattigdom.
I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens
vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och
missade skoldagar.
Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för
människors hälsa och utveckling
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EXTREMVÄDRET ORSAKADE
350 MILJADER I FÖRLUST
FÖRSTA HALVÅRET I ÅR
KÄLLA: WWW.AKTUELLHALLBARHET.SE
Klimatförändringarna fortsätter att gröpa ut hål i plånböckerna.
Extremvädret första halvåret i år har orsakat försäkringsförluster på
350 miljarder kronor, rapporterar Financial times.
– Branschen vill gärna fortsätta täcka naturskador, men redan nu
pågår en diskussion i Sverige om att säga nej till att försäkra
byggnader i naturskadeutsatta områden. Inget försäkringsbolag vill
vara först ut med att säga nej, men det är alltså bara en tidsfråga,
säger Staffan Moberg, jurist vid Svensk försäkring, till Aktuell
Hållbarhet.

I Sverige skiljer vi oss jämfört med många andra länder genom att
skyddet mot naturskador är inbakat med flera andra skydd i
företags- och hemförsäkringar, vilket ger en relativt billig försäkring.
Utomlands är det inte ovanligt med särskilda naturskadeförsäkringar
som bara tecknas av de som riskerar skadan, vilket leder till ett litet
försäkringskollektiv med höga premier.
– Försäkringar är till för att täcka det som är oförutsett. Om
klimatförändringarna leder till att översvämningar blir mer regel än
undantag i vissa områden eller för vissa byggnader så kommer de
inte vara försäkringsbara i framtiden, säger Staffan Moberg.

SÅ ARBETAR BANFAST MED
MÅL 6 – RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
Utdrag ur Hållbarhetspolicyn:

Övergripande hållbarhetsmål
Vattenanvändningen ska minska årligen.
För att minska vår vattenanvändning på BanFast finns det en rad
åtgärder vi ständigt jobbar med.
Dessa är bland annat:
•
•
•
•
•

Rondera alla driftutrymmen varje vecka för att tidigt
upptäcka droppande kranar, rinnande WC o dyl. för en
snabb åtgärd.
Byta ut perlatorerna i kranar och duschar till snålspolande.
Vid WC-byten se till att sätta in snålspolande WC.
Följa upp vattenbrukningen kontinuerligt.
Stötta och tipsa våra hyresgäster att göra vattenbesparande
åtgärder

Vad är dina bästa tips på att minska vattenanvändningen?
Maila in till Nina och vinn ett pris!

SNABBTIPS!
KÄLLA: WWW.GLOBALAMALEN.SE
Här kommer några snabba tips på hur du själv kan bidra till att
uppfylla mål 6.
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SOLVATTEN – EN SVENSK
UPPFINNING
KÄLLA: WWW.SOLVATTEN.SE

Den svenska uppfinningen Solvatten, som renar vatten med hjälp av solen har
tagits fram av uppfinnaren och entreprenören Petra Wadström.

Den riktar sig till användare i tredje världen som med rent och hett vatten kan
minska både familjens sjukvårdskostnader och vedbehov. Den har därför
uppmärksammats av biståndsorganisationer och miljöorganisationer.
Idag har omkring 400 000 personer användning av Solvatten.
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SIWI – WORLD WATER WEEK INLEDS IDAG
KÄLLA WWW.AKTUELLHALLBARHET.SE

.
Visste du att SIWI – World Water Week under flera år ägde rum i Norra latin och Folkets Hus?
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