
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Globala målen: världens plan för alla barn

Det här kan Du göra:
Få koll på din egen klimatpåverkan på 
exempelvis klimatkontot.se.
Minska användningen av fossilt bränsle. 
Turista hemma.
Minska din konsumtion av kött. 

Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa samt att lösa klimatkrisen.* År 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder, ett så kallat ”Decade
of Action”.

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan är ett årligt event som syftar till att öka kunskaperna om
de globala målen, informera om Båstads kommuns arbete med hållbarhets-
frågor och inspirera individer, föreningar och företag att genom såväl stora
som små insatser bidra till en mer hållbar framtid.

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot
hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att
stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global
uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få
allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning,
mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och hälsa
samt ökad risk för naturkatastrofer.

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli
katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning,
innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi
göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten.*

Det här gör kommunen:
Kommunerna har ett ansvar att klimatanpassa
den fysiska planeringen: att både förebygga och
minimera riskerna för naturolyckor. Kommuner
har stora möjligheter och utmaningar att minska
sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett
förändrat klimat. Arbetet gäller exempelvis
infrastrukturplanering och satsningar på
kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och
trafikplanering. Att minska energianvändningen i
byggnader sparar både pengar och miljö. Stora
möjligheter finns också inom samhällsplanering
och upphandling och i samspel med näringsliv
och invånare.**

Här intill kan du se en film med Ingemar
Lundström som berättar om klimatförändringar
och projektet Life Coast Adapt. Filmen är från
Malen i Båstad men även på stränder i Torekov,
där den här skylten står, har det planterats
strandråg och sandrör och satts upp strandstaket
för att motverka kusterosion.

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
** Glokala Sverige (2020) Arbetsbok - Agenda 2030. SKR och Svenska FN-förbundet
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