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Vårt viktigaste livsmedel - information om minskad konsumtion av vatten
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en resurs som snabbt kan komma att bli en
bristvara beroende på klimatförändringarna. Titta bara på den varma sommaren 2018,
där grundvattennivåerna sjönk så pass lågt att bönder inte hade tillräckligt mycket vatten
för att kunna ge sina boskap, som de sedan tvingades att nödslakta.
Med befolkningsökningen i de kommuner som får sitt vatten levererat från Norrvatten,
och den kapacitetsbrist som de snart förutser att de kommer att ha, så behöver vi
hushålla med denna resurs.
Jorden är till 71% täckt av vatten. Utav de 1 400 000 000 000 miljarder liter vatten på
jorden så är det bara 3% som är sötvatten och utav sötvattnet så är enbart ⅓
dricksvatten. Utav jordens totala vattenmängd så är enbart 1% dricksvatten.
Delar av vårt dricksvatten är uppbundet i glaciärer, både i våra berg och i våra hav, som
med de ökande temperaturerna och klimatförändringarna smälter. Detta i sin tur innebär
att detta dricksvatten blandas ut i haven, vilket gör att våra globala drickbara
sötvattendepåer kommer att minska.
Med ökande populationer inte bara globalt, utan också i Sverige och i Täby, så kommer
behovet av dricksvatten att öka, samtidigt som mängden dricksvatten kommer att
minska. Delar av detta beror på att det drickbara sötvatten som finns uppbundet i våra
glaciärer kommer att smälta ut i våra hav. Med delar av bristen kommer också bero på
att havsnivåerna kommer att höjas när glaciärerna smälter, vilket kommer att leda till att
de höjda havsnivåerna kommer att tränga in i vårt grundvatten och göra det odrickbart.
Vi behöver därför göra våra medborgare medvetna om hur de på enkla sätt kan
hushålla med sitt vatten, för att minska konsumtionen och därigenom också minska
deras klimatpåverkan. Detta medvetandegörande behövs både i hemmen, men också i
skolan.
Vi anser därför att Täby kommun ska sätta ihop material som kan delas både med
hushållen och skolorna gällande lätta sätt att hushålla med vårt viktigaste livsmedel i
vardagen.

Vi Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar:
● Att Täby kommun plockar fram utbildningsmaterial, ex. video, informationsblad
etc. riktade till hushåll som delas med kommunmedborgarna som inriktar sig
på hur man hushåller med vatten i hemmet
● Att Täby kommun plockar fram utbildningsmaterial som kan användas i
skolorna kring hur de kan hushålla med vattnet i skolorna
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