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VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE  

INSAMLING ”RENT VATTEN” UNDER 
VATTENDAGEN I BORÅS  
STADSPARKEN, VISKAN LÖRDAGEN DEN 24 AUGUSTI 
 

Borås Energi och Miljö tillsammans med SK 

Elfsborg och Korpen Borås skapar en festlig 

dag/lopp som kretsar kring vatten och Viskan.  

Vi förväntar oss att tävlingscentrum denna dag fylls 

av stor publik för Viskan Open Water (Borås 

Klassikern), Viskan Swimrun och Viskan Farkostrace 

bl.a. Det är vår förhoppning att dagen kommer att 

locka många Boråsare och stadsbesökare för att 

prova på aktiviteter som vattengymnastik, 

vattenpolo, yoga, märkestagning, tipspromenad 

eller välja någon av de föreläsningar som kommer 

att vara under dagen samt prova lyckan i 

Vattendagens lotteri. 

844 MILJONER MÄNNISKOR UTAN RENT VATTEN 

Trots att tillgång på rent vatten är en mänsklig 

rättighet lever idag 844 miljoner människor i 

världen utan rent vatten. Vattendagen i Borås vill 

därför sätta fokus på detta med rent vatten, att 

stödja organisationer med syftet att förändra detta 

till det bättre i världen. 

INSAMLING 

Inför, under och ett tag efter kommer därför 

Vattendagen i Borås och Viskan Open Water att 

samla in pengar till för detta ändamål genom 

projektet "rent vatten". Insamlat bidrag kommer 

sedan att överlämnas 50/50 till de båda 

organisationerna i början av september. 

 

 

Wateraid är en internationell oberoende 

organisation och har verksamhet i 34 länder sedan 

starten 1981. Wateraid förändrar varje år miljoner 

människors liv genom att förbättra tillgången på 

rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste 

länder. Sedan starten har man gett 28,2 miljoner 

människor tillgång till rent vatten. 

 

Röda Korset är världens främsta 

katastroforganisation och finns över hela världen 

bestående av miljontals frivilligarbetare. SK 

Elfsborg har sedan 2010 samverkat med Röda 

Korset, Boråskretsen för att samla in pengar till 

rent vatten och behövande i 3:e världen. Sedan 

starten har vi gemensamt vid tävlingar och 

arrangemang samlat in ca 120 000:- 

GE DITT BIDRAG 

Vill du stödja detta projekt, ge ett bidrag så gör du 

det lättast genom att Swisha in valfritt belopp till 

Vattendagen i Borås 1231242080 (Korpen Borås) 

och märk betalningen med "rent vatten", tack på 

förhand! 

Vid eventuella frågor hör av er till någon av 

nedanstående. 

Tack för ert bidrag! 

 


