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

Globala målen: världens plan för alla barn

Det här kan Du göra:
Spara vatten. 
Tvätta bilen i en biltvätt.
Spola inte ner skräp i toaletten. 
Ta korta duschar. 
Laga en läckande kran.

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.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och
därmed också en förutsättning för människors hälsa och en
hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för
världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. 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.*

Det här gör kommunen:
I Båstads kommun är det NSVA som sköter den
kommunala vatten- och avloppsverksamheten. Denna
målstolpe står i anslutning till Eskilstorps vattentäkt.
Täkten försörjer Östra Karup, Hemmeslöv och cirka
1/3 av den totala vattenproduktionen i Båstad.
Vattentäkterna är av stor betydelse för att vatten-
försörjningen ska fungera och täkterna är därför geo-
grafiskt omringade av ett vattenskyddsområde.

Syftet med vattenskyddet är att skydda vatten-
tillgången i täkterna för framtiden och bibehålla en
god vattenkvalitet för flera generationer.

Ett av alla pågående projekt i Båstads kommun är
arbetet med nya ledningsdragningar på sydsidan av
halvön för att ta emot och distribuera dricksvattnet
från Sydvatten till de södra delarna av kommunen.

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

The New Divison, Världens plan, https://www.thenewdivision.world/varldens-plan

Svenskt Vatten, #biltvättartid, https://www.youtube.com/watch?v=LqKnqjsG6bM


