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Ungefär en miljard människor lever utan 
tillgång till rent vatten och elektricitet. I 
Kenya har hälften av närmare 50 miljoner 
invånare inte rent vatten hemma. De 
spenderar 4-5 timmar varje dag med att 
hämta vatten och bränsle för att koka vatten 
för matlagning, hygien och rena dricksvatten. 
Detta arbete faller nästan alltid på kvinnor 
och flickor. Det är tidskrävande och tungt och 
de riskerar att bli utsatt för övergrepp när  
man går långa sträckor för att hämta vatten 
och ved.  

Solvatten är en innovativ och hållbar lösning 
som renar och värmer vatten med hjälp av 

solljus. Användningen av Solvatten minskar 
behovet att koka och värma vatten och 
därmed behovet att hämta ved. Detta frigör 
tid som kan användas till något mer värdefullt 
och barnen får mer tid för skolan.  

I Kenya samarbetar Solvatten med 
organisationen PLAN International för att 
distribuera och följa upp användningen av 
Solvatten. PLAN arbetar nära lokala 
myndigheter för att säkerställa långsiktighet 
och att projekten blir lokalt förankrade. Detta 
samarbete är också viktigt för att säkerställa 
vilka som är i mest behov av stöd. 

Allt börjar med 
rent vatten

Kvinnor och flickor ansvarar oftast för att hämta vatten och ved

 Solvatten® 
Rent, upphettat vatten på 2-6 timmar  

Ger cirka 6’000 liter per år 

En indikator visar när vattnet är rent  

Kan användas flera gånger per dag  

Är enkel att använda och lätt att bära  

Behöver inga batterier, reservdelar eller kemikalier 

Har lång hållbarhet, 7-10 år



Viktoriasjön har problem med vattenhyacinter 
efter många år av utsläpp och föroreningar

I februari åkte David och Ylva från Solvatten 
till Kenya för att se hur projektarbetet går 
och träffa de som fått Solvatten. Vi besökte 
Homa Bay som ligger vid Viktoriasjöns östra 
kust. Det är fantastiskt motiverande att se 
vilken skillnad Solvatten gör i människors liv, 
och PLAN har ett stort engagemang på plats 
med att utbilda och följa upp.  

Vad händer när den viktigaste                
källan till vatten förorenas? 

Viktoriasjön är Afrikas största sjö och en av 
världens största sötvattensjö. Under 
decennier har man släppt ut avloppsvatten 
och utsläpp från industrier direkt i 
Viktoriasjön, något som bland annat 
resulterat i en enorm tillväxt av 
vattenhyacint. Hyacinten förbrukar syret i 
sjön vilket medför ökade gifter både för 
människor och djur. Forskare är inte helt 
säkra på de långvariga effekterna av 
hyacinten, men den synliga effekten är 
tydlig. Sjön ser på några ställen ut mer som 
ett grönt fält än en sjö. Detta försvårar även 
för fiskare som livnär sig på sjöns fisk.

Solvatten på resa 
till Homa Bay

Solvattenfakta
Visste du att 160 miljoner människor 
använder vatten direkt från öppna 
källor som floder och sjöar?



Ert engagemang 
gör skillnad

H2O Mäklare AB bidrar till att människor får 
tillgång rent och varmt vatten. Under 2018 
medverkade ni till att vi kunde skicka 72 
Solvatten till Kenya. 

I Kenya distribueras Solvatten både till hushåll 
och skolor. Om barnen bara har tillgång till 
rent vatten hemma och inte i skolan kommer 
man bara åt halva problemet. En 

undersökning som PLAN genomförde visade 
att endast 5 av 72 skolor hade tillgång till rent 
vatten innan Solvatten introducerades. 

Tack vare de 72 Solvatten som ni bidrog till 
under förra året har 42 hushåll och 2 skolor  
fått tillgång till rent och varmt vatten. Nedan 
kan ni läsa om de positiva effekterna ert stöd 
har bidragit till. 

Alla i familjen får lära sig hur man använder Solvatten

Under 2018 har ni bidragit till 

Antal Solvatten 72 stycken

Antal hushåll/människor som fått 
tillgång till rent och varmt vatten

42 hushåll/ 
252 människor

Antal skolor/barn som fått tillgång 
till rent och varmt vatten

2 skolor/  
800 barn

Minskning av antal sjukdagar 3 200 dagar

Tid sparad i dygn 2 700 dygn

Träd som inte huggs ner 756 träd

Ylva Kronheffer från Solvatten på plats i Homa Bay



Atieno bor med sin man och fyra barn i Homa Bay 
vid Viktoriasjön. Att få tillgång till rent vatten är 
en ständig oro för Atieno och hennes familj. 
Viktoriasjöns vatten är långt ifrån rent på grund 
av föroreningar av olika slag och att både djur 
och människor som tvättar sig och gör sin 
toalett i vattnet. 

För att få rent varmt vatten kokar de 
vattnet från Viktoriasjön. Men för att 
koka vattnet måste de köpa eller samla 
ved, något som är både tungt och tar 
lång tid. Kostnaden för att köpa ved som 
räcker till att koka 20-30 liter vatten är 
cirka 14 kronor per dag. Detta är en stor 
återkommande utgift för familjen och 
sätter stor press på Atienos man som 
försörjer hela familjen som fiskare.  

Familjen valdes ut att få en Solvatten eftersom 
Atieno var gravid med sitt fjärde barn. Tack vare 
Solvatten minskade familjens behov av ved 
eftersom de inte behövde koka lika mycket vatten 
längre. Atieno kunde fokusera på att vila de sista 
veckorna innan barnet kom. Sen de fick Solvatten 
har ingen i familjen haft problem med 
magsjukdomar, inklusive det nyfödda barnet. 
Vattnet från Solvatten har underlättat för Atieno 
att hålla god hygien när hon tvättar och rengör 
fisken som hennes man kommer hem med. 
Atieno och hennes man önskar inget hellre än att 
ge deras barn en hälsosam uppväxt och det kan 
de nu göra tack vare Solvatten.  

Rent vatten från födseln

Med Solvatten känner jag 
mig säker på att mina 

barn dricker rent vatten 

- Atieno, 31 år

“

Solvattenfakta

SUNSHINE STORY

SparandeHälsa

Visste du att 2 miljarder människor saknar 
tillgång till rent och varmt vatten i hemmet?

Case story



På Mkanda-skolan går 263 barn. För att förse 
skolan med vatten har man två stora vattentankar 
där man samlar in regnvatten under regnperioden. 
Men vid regnvatteninsamling finns risken att 
vattnet inte är rent eftersom det ligger länge i 
tunnorna där bakterier ofta bildas. 

När regnvatteninsamlingen inte räcker för 
att täcka skolans behov av vatten 
ombeds barnen ta med sig vatten varje 
dag. Detta vatten hämtar de från 
närmaste flod, en flod som används av 
alla i området, även djuren. Det 
smutsiga vattnet från floden dricks 
direkt utan att det renas.  

I oktober 2018 fick skolan tio 
Solvattendunkar och två till 
regnvattentankar. I skolan finns en 
“hälsoklubb” där barn och lärare är 
engagerade. De har lärt sig hur Solvatten 
fungerar så att de sedan kan lära kompisarna. 
Enligt ett schema får varje klass ansvar för att 
tömma och fylla på dunkarna, som i genomsnitt 
används tre gånger per dag. För att vattnet ska 
renas så snabbt som möjligt har man byggt en 
ställning där Solvatten placeras i rätt vinkel mot 
solen. 

Kunskapen som barnen har fått om vikten av 
hygien och rent vatten har de på eget initiativ tagit 
med sig hem och berättat för sina familjer. 

Rent vatten till barnen

Jag har inte hört att 
någon av mina 

klasskompisar haft 
magproblem på sistone 

- Elev i Mkanda-skolan

“

Solvattenfakta

SUNSHINE STORY

Visste du att barn i världen går miste om 443 miljoner skoldagar om 
året på grund av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten?

HälsaUtbildningCase story


