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En hearing i riksdagen dagen 
före Raoul Wallenbergs dag 
den 27 augusti, belyste UD:s 
passivitet kring den svens-
ke diplomatens öde. Flera fö-
redragshållare menade att 
Sverige medvetet övergav 
Raoul Wallenberg.

Inbjudaren Mikael Oscarsson, 
riksdagsledamot som debatte-
rat frågan med flera utrikesmi-
nistrar, beskrev Raoul Wallen-
berg som ett föredöme som 
blev hedersmedborgare i USA 
och runt om i världen.

– Han som stred mot nazis-
men blev ett offer för kommu-
nismen, fortsatte han och på-
pekade att riksdagsseminariet 
ville belysa forskningsläget och 
visa på att Sverige behöver tit-
ta på det här fallet igen.

Raoul Wallenbergs brors-
döttrar Marie Dupuy och Loui-
se von Dardel berättade via 
länk hur deras far Guy von Dar-

del samarbetade med svens-
ka och ryska representanter för 
att få fram sanningen.

– Mycket snart insåg han hur 
svårt ett samarbete med myn-
dighetspersoner i Sverige och 
Ryssland var, sade Marie Dupuy.

Louise von Dardel hänvisade 
till sin farmor Maj von Dardels 
många brev och telefonsamtal 
för att få svenska myndigheter 
att agera.

– Hon möttes av tystnad el-
ler till och med irritation. UD 
har vid upprepade tillfällen vä-
grat att göra egna efterfråg-
ningar vilket innebar att bör-
dan att ta fram information har 
fallit på familjen, konstaterade 
hon i sitt anförande.

Hon såg hearingen som en 
bekräftelse på att riksdagen 
äntligen erkänner ett ansvar 
för sin diplomat och sin hjälte.

Historikern och analytikern 
Peter Axelsson undrade om 

Sveriges ointresse berodde på  
en agenda. Han lyfte fram den 
rysskredit som regeringen i fle-
ra decennier hade försökt att 
driva igenom i riksdagen.

Tre veckor innan ambassa-
dör Staffan Söderblom träffa-
de Stalin den 14 juni för att be 
om en bekräftelse på att Raoul 
Wallenberg var död, reste en 
stor svensk handelsdelega-
tion till Moskva för att för-
handla om handelskrediten.

– Rysskrediten tycks ha va-
rit viktigare än att rädda Raoul 
Wallenberg, betonade Peter 
Axelsson.

Historikern Susanne Berger 
beskrev hur Stalins erbjudan-
de till Sverige i april 1946 var 
ett missat tillfälle att lösa Raoul 
Wallenberg-fallet. Hon hänvi-
sade till beslut i Sovjets polit-
byrå som slog fast att om en 
handelskredit kunde fås skulle 
förmånliga villkor ordnas mel-
lan Sverige och Sovjet.

– Det finns indikationer på 
att Söderblom fick noggranna 
instruktioner inför mötet med 
Stalin, betonade hon.

– Östen Undéns ambassa-
dör Staffan Söderblom var inte 
den ende svenske diplomaten 
som påstod att Raoul Wallen-
berg var död. Söderbloms age-
rande representerade normen 
– inte undantaget – för svens-
ka UD:s position, sade Susan-
ne Berger.

Författaren Omi Söderblom, 
som i höst kommer med en 
bok som presenterar nya upp-
gifter om Söderbloms roll i 
Raoul Wallenberg-ärendet, 
slog fast att det uppmärksam-
made mötet med Stalin var väl 
förankrat högst upp i UD.

– Jag kommer att i min bok 
avslöja att Stalindialogen var 
väl förankrad hos både regeri-
ngen, regeringens ledamöter 
och hos kungen. Det diskutera-
des under många månader in-

Raoul Wallenberg-hearing i riksdagen
UD prioritrerade rysskredit framför sin egen diplomats frigiv ning

Från vänster Peter Axelsson, Susanne Berger, Cecilia Åhlberg, Bengt Jangfeldt, Omi Söderblom och Mikael Oscarsson.

nan det ägde rum, förklarade 
hon och hänvisade till brev-
växling som Staffan Söder-
blom hade med både Östen 
Undén och Ulf Barck-Holst.

Juristprofessor och folk-
rättssakkunnig på UD (1976-
1986) Theutenberg slog fast 
att anställningen av Raoul 
Wallenberg fastställde det ar-
betsrättsliga ansvaret för UD 
och den svenska staten.

– Dessutom tillkommer det 
folkrättsliga ansvaret utifrån 
den diplomatiska immunite-
ten för diplomater. I båda fal-
len har Sverige misslyckats. 

– Det folksättsliga ansva-
ret handlade om att UD bor-
de ha lagt ned alla tänkbara 
resurser för att få honom fri, 
sade han och trodde att  den 
svenska staten har ett skade-
ståndsrättsligt ansvar gente-
mot hans efterkommande.

– Den frågan tycker jag 

man borde titta på lite mer, 
sade Bo Theutenberg. 

Författaren Bengt Jangfeldt,
som skrivit en biografi om 
Raoul Wallenberg, menade att 
det var bekvämt att ge Söder-
blom skulden.

– Undén hade ett mycket 
märkligt förhållande till Sov-
jet, sade han och citerade Ca-
rol Bennedich, militärattaché 
i Moskva 1944-1948, som i ett 
möte med utrikesminister Ös-
ten Undén argumenterade för 
att få loss Raoul Wallenberg. 
Det korta svaret från Undén 
blev: ”Det här är en fråga som 
du inte ska lägga dig i. Den 
sköts härifrån”.

Cecilia Åhlberg, dotterdot-
ter till Raoul Wallenbergs 
halvsyster Nina Lagergren 
tyckte hearingen var mycket 
intressant.

– Det framkom många nya 
uppgifter att gå vidare med, 
konstaterade hon.                 q

Keren Kajemet i Sverige byg-
ger en park och ett museum i 
Israel för att hedra Raoul Wal-
lenbergs gärning i Budapest. 
Parken är också en nyckel för 
att förbättra relationerna mel-
lan Sverige och Israel.

Den som vill bidra till be-
vattningen av Raoul Wallen-
berg Park kan använda bank-
giro: 5816-5515 eller swishnr: 
1236837678 för att ge en gåva. 
Märk betalningen ”RW Park”. 

Den som före den 31 okto-
ber donerar minst 1 800 kr till 
parken får, förutom ett Raoul 
Wallenberg-diplom, en num-
rerad litografi av konstnären 
Judith Baecklunds målning av 
Raoul Wallenberg som hänger 
i Raoul Wallenberg-rummet 
på Israels ambassad i Sverige.

Konstverket målades i sam-
band med 100-årsminnet av 
den svenska diplomatens fö-

delse år 2012. Antalet ex av li-
tografin är begränsat. Princi-
pen först till kvarn gäller.

Det avtäcktes i september 
2016 under ett välbesökt eve-
nemang på ambassaden i när-
varo av Raoul Wallenbergs 
halvsyster Nina Lagergren och 
hennes dotterdotter Cecilia 
Åhlberg.     q

Ge en gåva till Raoul 
Wallenberg Park

www.kaabs.se



Vattenbristen har följt Is-
rael sedan staten bildades. 
Keren Kajemet ägnar stor 
energi på forskning om att 
återvinna avloppsvatten, 
omvandla saltvatten till 
sötvatten och minimera 
förbrukningen av färskvat-
ten. 

I dag kommer cirka två 
tredjedelar av vattnet som 
används för bevattning i 
jordbruket i Israel från renat 
avloppsvatten och saltvatten, 
medan bara en tredjedel är 
färskvatten. Omkring 90 pro-
cent av alla hushålls avlopps-
vatten i Israel tas om hand 
via anläggningar som sedan 
renar avloppsvattnet.

Under sabbatsåret 5782 
(se nedan) kommer vi att 
fokusera på det viktiga om-
rådet vattenförsörjning. Den 
nödvändiga konstbevatt-
ningen görs normalt med 
renat och återanvänt vatten 
eller med regnvatten som vi 
samlar upp i stora bassänger. 
Hittills har vi byggt 240 stora 
bassänger.

Att låta vattnet förvaras i 
en sådan reservoar är en del 

av behandlingsprocessen för 
att förbättra vattenkvaliteten 
innan vattnet pumpas ut på 
jordbruksfälten.

Bassängerna som sam-
lar avrinningsvatten och 
behandlat avloppsvatten gör 
det möjligt att omdirigera 
andra vattenkällor i Israels 
vattensystem. Reservoarerna 
producerar årligen omkring 
260 miljoner kubikmeter 
vatten.

Genom att lagra avlopps-
vatten förhindras förorenin-
gar av floder, jord och 
underjordiska vattenkällor 
som rinner ut i Medelhavet, 

Galileiska sjön, Döda havet 
och Röda havet.

Avloppsvattnet används 
för bevattning i jordbruket 
på platser med lite regn, 
vilket möjliggör ett intensivt 
och lönsamt jordbruk även i 
regioner där det inte skulle 
finnas jordbruk alls utan 
detta renade avloppsvatten. 
Denna tillgång på vatten kan 
möjliggöra två och en halv 
tillväxtcykler på ett år.

Byggtekniken har förbätt-
rats och blivit mycket mer 
effektiv och sofistikerad 
under åren som ett resultat 

av forskning och utveckling, 
liksom av de lärdomar som 
Keren Kajamet har dragit 
från faktisk erfarenhet av att 
bygga reservoarer under de 
senaste decennierna.

Avloppsvattenreservoar-
ernas konstruktion, drift och 
underhåll sköts av lokala 
bönder som organiserat 
sig och som erbjuder sina 
bönder bevattningsvatten 
till priser som är mycket låga 
i jämförelse med vattnets 
nominella marknadspris.

Dessa reservoarer är 
nycklar för att jordbruket ska 
kunna blomstra.

Ytterligare ett område som 
forskningen kring vatten 
ägnar sig åt är avsaltning av 
havsvatten från Medelhavet. 
Flera avsaltningsanläggnin-
gar har byggts längs kusten 
varav anläggningen i Ash-
kelon är den största.

Alla som donerar minst 300 
kr till vatten erhåller en digital 
version av vårt vattencertifikat 
via mail. Om du skänker 1 800 
kr till bevattning får du även 
en litografi av det kända Raoul 
Wallenberg-konstverket som 
konstnären Judith Baecklund 
målat (se nedan).    q

I och med Rosh Hashana, 
det judiska nyåret, kommer 
Keren Kajemet under ett år 
framöver att avstå från att 
plantera träd. Anledningen 
är att landet vid ingången av 
år 5782 (september 2021) 
gick in i det sabbatsår som 
återkommer vart sjunde år i 
Israel.

Den sjuåriga cykeln har ett 
bibliskt ursprung och kallas 
Shnat Shmita. Ordet shmita 
kommer från det hebreiska 
verbet lishmot, som betyder 
att släppa taget. Uppmanin-

gen att ge marken en paus 
och låta den vila kommer från 
3 Moseboken 25: 4: ”Men un-
der det sjunde året ska landet 
ha sabbatsvila, en sabbat. Då 
ska du inte beså din åker och 
inte beskära din vingård.”

Keren Kajemets medarbeta-
re upprättar sina arbetsplaner 
i enlighet med de begränsnin-
gar som ett sabbatsår innebär. 
Från och med Rosh Hasha-
na 2021 kommer inga nya 
trädplanteringar att ske, inte 
ens på Tu BiShvat – trädens 
högtid. Underhållsarbete i 
Keren Kajemets skogar för att 

förhindra skador och skydda 
träd mot sjukdomar, skadedjur 
och bränder fortsätter som 
vanligt. Även fröinsamling för 
följande års sådd är tillåtet.

Samtidigt finns det vissa 
undantag till förbudet att 
plantera. Säkerhetsplanterin-
gar längs vägar i gränstrakter-
na kring Gaza är fortfarande 
tillåtna, eftersom de räddar liv. 
KKL Sverige har ansvarat för 
flera sådana projekt.

Även om vi inte planterar nya 
träd, utan låter marken vila, vill 
vi understryka att vi trots detta 

kommer att ta emot beställ-
ningar som vanligt och plan-
tera de beställda träden under 
nästkommande år, 5783. 

Under året 5782 får vi också 
tillfälle att fokusera på andra 
viktiga områden som exem-
pelvis vattenförsörjningen. 
Den nödvändiga konstbe-
vattningen görs normalt med 
renat och återanvänt vatten 
eller med regnvatten som vi 
samlar upp i stora bassänger. 
Hittills har vi byggt 240 stora 
bassänger i Israel.

Ytterligare ett sätt är av-
saltning av havsvatten från 

Medelhavet. Flera avsalt-
ningsanläggningar har byggts 
längs kusten varav anläggnin-
gen i Ashkelon är den största.

Vatten är helt avgörande 
för hela vår verksamhet. Allt 
levande behöver vatten. Sam-
tidigt är vatten en bristvara 
i hela Mellanöstern. Du kan 
hjälpa oss att fortsätta vårt 
angelägna arbete med vatten-
försörjningen genom en gåva. 

Alla som donerar till vatten 
för 300 kr och uppåt erhåller 
en digital version av vårt 
speciella vattencertifikat via 
mail. Om du skänker 1 800 

Kr (18 betyder Chai = Liv) till 
bevattning får du även en 
litografi av det kända Raoul 
Wallenberg-konstverket som 
konstnären Judith Baecklund 
målat. (OBS! Antalet exemplar 
är begränsat. Först till kvarn 
principen gäller).

Ett varmt tack för din gåva 
till vatten som ger liv! Swish: 
123 683 76 78, bankgiro: 
5816-5515. Märk din gåva 
med ordet ”Vatten”. q

Shnat Shmita: Därför blir år 5782 ett sabbatsår för marken i Israel

Fröinsamling inför följande års 
sådd är tillåtet under sab-
batsåret. Foto: KKL

Vatten en förutsättning för liv och grönska

Reningsanläggning vid Shomrat-reservoaren.     Foto: KKL

Keren Kajemet Israelfonden renar, avsaltar och förvarar vatten

Shomrat-reservoaren öster om Kibbutz Shomrat byggdes av Keren Kajemet för att hjälpa de lokala jordbrukarna under den varma och torra 
årstiden. Reservoaren är en billig vattenkälla och hjälper till att skydda miljön genom att återanvända vatten.                    Foto: KKL



Nu finns tv-serien "I Ben Gurions fotspår" på Keren Kajemets egen 
Youtube-kanal. 

Programserien följer Ben Gurion från ankomsten i Jaffa hamn i 
september 1906 via hans och hustrun Paulas bostad i Tel Aviv och 
flytten till Sde Boker i Negev, till Independence hall på Rothschild 
Boulevard 16 i Tel Aviv, där Ben Gurion utropade staten Israel i maj 
1948. Sök på ”Israelfonden” på Youtube så hittar du vår kanal.

I Ben Gurions fotspår på Youtube

Vi lyfter dig upp på 
ett högre plan!

Stort utbud och bra priser
700 byggliftar i maskinparken. 

Service och flexibilitet
Förnyad maskinpark, snabb service och bra utbildning.

Enkla och billiga transporter
Specialbyggda lastbilar når hela Mälardalen.

Hemsida: www.malarlift.se • Telefon: 021-81 07 20

Brandbomber från Gaza 
orsakade en rad bränder i 
södra Israel under augusti. 
Dessutom förstörde en 
storbrand utanför Jerusa-
lem – som polisen tror var 
anlagd – tusentals hektar 
skogs- och jordbruksmark.

I slutet av augusti antändes 
ett tiotal bränder i södra Israel 
efter att brandballonger hade 
skjutits upp från Gaza.

Gaza-bor har skjutit upp tu-
sentals brandbomber via bal-
longer mot södra Israel under 
de senaste tre åren, som bränt 
tusentals hektar skogs- och 
åkermark, dödat otaliga djur 
och orsakat betydande skador 
på jordbruksfält, naturreservat 
och privat egendom.

Dessutom utbröt en om-
fattande brand i mitten av 
augusti utanför Jerusalem. Po-

lisen menade att den massiva 
branden i Jerusalem orsaka-
des av ett pyromandåd.

Branden förstörde tusen-
tals hektar planterad skog 
och naturlig skogsmark. 
Spridningshastigheten var 
den mest omfattande på 
decennier, enligt Keren Ka-
jemets skogvaktare Hanoch 
Tzoref, som har arbetat i 
området i 35 år. Brandens 
omfattning jämförs med 
den brand som härjade på 
Karmelberget 2010.

Personal på Keren Kajemet 
uppskattar att det kommer att 
ta mellan 25-40 år för skogar-
na att återhämta sig helt.

Den som vill ge ett bidrag 
till att återställa nedbränd 
mark kan använda swishnr: 
1236837678 eller bankgironr: 
5816-5515. Skriv ”Bränder” i 
meddelandefältet.  q

Storbranden utanför Jerusalem misstänks vara anlagd.  Foto: KKL

Storbrand i Jerusalem 
misstänks vara anlagd

Beer-Sheba är huvudstaden i 
Negev, en öken som utgör 60 
procent av Israels yta medan 
endast cirka åtta procent av 
landets drygt nio miljoner 
invånare bor där.

I dag bedriver Keren Kajemet 
intensiv forskning kring hur 
växter kan överleva och växa i 
den torra sandöknen. En viktig 
förutsättning för att lyckas är 
att hitta sätt att ta vara på den 
lilla regnmängd som faktiskt 
finns i det varma ökenklimatet. 
Genom att hitta ett effektivt 
samspel mellan vatten och 
växtlighet kan öknen sakta 

men säkert drivas tillbaka.
Keren Kajemet ser det som 

sin uppgift att tränga un-
dan öknen och bidra till att 
David Ben-Gurions vision för 
Negevöknen förverkligas så 
att nya samhällen skapas dit 
israelerna kan flytta.

Keren Kajemet Sverige har de 
senaste åren tagit ansvar för 
ett planteringsprojekt på 50 
hektar mellan de två huvud-
vägarna 31 och 264, norr om 
kibbutzen Mishmar Hanegev. 
Där har det byggts gropar som 
kallas limans, en bevattnings-
metod som innebär att det 

vatten som under de korta 
regnperioderna översköljer 
jorden, tas till vara för de långa 
torrperioderna.

Träden som planteras i Mish-
mar Hanegev får en träpinne 
som hjälper till att stabilisera 
trädet. Dessutom finns en plast-
beklädnad som hjälper till att 
behålla vattnet under de första 
tre årens bevattning.

Underhållet fortsätter hela 
tiden, men är mer omfattande 
de första fem åren. Varje träd 
kräver tre bevattningar under 
det första året efter planter-
ing, två under det andra året 
och en under det tredje året. 

Mängden vatten för varje 
bevattningsomgång är i gen-
omsnitt 100 liter per träd.

Under de senaste tio åren 
har den stadiga befolkningsök-
ningen i områdena ökat på 
grund av utvecklingen av 
infrastruktur, grönare miljöer 
och rekreationsområden.

Vatten är en bristvara i ök-
nen – och även nyckeln för att 
få den att grönska.

Stöd våra vattenprojekt med 
2 000 kronor och få ditt namn 
på plaketten "Vänner av Israel" 
i Raoul Wallenberg Park. Du blir 
då en av 50 personer totalt på 
plaketten.   q

Så ska Negev grönska
Ett grönt område nordväst om Beer Sheba växer  med 200 hektar per år tack vare Keren Kajemets plantering och bevattning.   Foto: KKL

Keren Kajemet Sverige har de senaste åren tagit ansvar för ett planteringsprojekt på 50 hektar nordväst om Beer-Sheba. Till vänster syns 
Keren Kajemets verksamhetschef Max Federmann för några år sedan, när planteringen i området inte hade börjat.

www.dangoor-associates.com

Postaddress: Box 7705, 
10395 Stockholm, Sweden

Tel: + 46 70 764 42 57

Dangoor Associates is a 
boutique legal advisory 

firm, integrating legal and 
investment advice. We are 

firmly dedicated to 
providing advice and 

expertise at the highest 
level, focusing on 

addressing our clients’ 
most important issues.



K ära vänner! Vad kan vara 
viktigare än vatten? Vatten 
är själva grunden till allt liv 

på jorden och förmodligen även 
i universum. Inget är viktigare 
för Keren Kajemets verksamhet 
än just vatten. Utan vatten ingen 
trädplantering. Vår verksamhet 
skulle stå helt stilla vid vattenbrist. 

Sedan många år har Israel 
kämpat med frågan om hur 
man förser människor, djur och 
växtlighet med tillräcklig volym 
vatten. Under 50- och 60-talet 
utgick man från att Kinneretsjön 
i Galileen, landets största 
sötvattenssjö, skulle förse större 
delen av landet med dricksvatten. 
Man byggde den så kallade 
"nationella vattenviadukten" 
som försåg en stor del av landets 
invånare med vatten. 

Denna ledde vattnet ända 
från Galileen till norra delen av 
Negevöknen och var färdigbyggd 
1965. Samtidigt uppmanade man 
ständigt befolkningen att vara ytterst 
sparsamma med vattenförbrukningen. 
Jag minns från min tid i Israel på 
60-talet att man ofta uppmanade 
befolkningen att undvika att tvätta 
bilarna för ofta, att vara sparsam när 
man duschade och att man skulle värna 
om varje droppe vatten. 

Kunskapen om detta var något som 
alla israeler bar med sig i ryggmärgen. 
Vattennivån i Kinneret blev, under vissa 

perioder, mycket ansträngd pga perioder 
av torka och ett stort vattenuttag. Sedan 
60-talet har antalet invånare vuxit till 9 
miljoner, vilket är 3 gånger mer än under 
de första tjugo åren efter utropandet av 
staten 1948.

Situationen krävde nya lösningar. Med 
stor kreativitet har man byggt upp nya 
sätt att öka vattenvolymen. Ett sätt är att 
rena och recycla avloppsvatten. Det blir 
inte drickbart men kan användas för att 
bevattna fält och planteringar.

Ett annat sätt är att bygga upp 
avsaltningsanläggningar längs kusten. 
Hittills har man byggt fem sådana 
anläggningar och en sjätte är under 
konstruktion. 

Ytterligare ett sätt är att tillvarata 

regnvatten och lagra det i stora 
vattenbassänger. 

Alla dessa projekt kräver stora 
investeringar. Keren Kajemet är 
djupt involverad i många av dessa 
projekt. För varje planta som 
sätts i jorden finns det en plan 
för hur den skall överleva genom 
kontinuerlig tillförsel av vatten, 
tills den har vuxit sig stor och själv 
klarar sin vattenförsörjning, vilket 
ofta tar flera år.

Man använder den israeliska 
uppfinningen som kallas dropp-
bevattning. Kostnaden för själva 
plantan som sätts ner i marken 
är marginell i jämförelse med allt 
som måste göras för att plantan 
skall överleva och växa sig stark 
och bli självförsörjande.

Under detta år 5782, som just har 
börjat, uppmanar vi alla våra KKL vänner 
att uppmärksamma behovet att säkra 
vattenförsörjningen.

Hjälp oss att fokusera på vatten 
det kommande året! Alla bidrag till 
vatten, stora som små, är välkomna 
och mycket 
uppskattade. 
Varje droppe 
räknas. Ett 
varmt tack för 
din gåva! 
Max Federmann
Verksamhetschef
Keren Kajemet 
Israelfonden

Din gåva tryggar vattenbehovet

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515 • Swish 123 683 76 78

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 150kr/st 
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd; 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Plakett Raoul Wallenberg Park: fr. 7 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets alla 
tillfällen, samtidigt som du hjälper både 
människor och miljö i Israel.
Minsta beställning är tre träd.
(Vid diplombeställning tillkommer en avgift 
för porto/administration på 50 kr för 
inrikesbrev och 80 kr för utrikesbrev)

Keren Kajemet Israelfonden

Använd nedanstående OCR-nummer vid do-
nation av vatten till Raoul Wallenberg Park. Vid 
betalning via Swish eller på annat sätt skriv ”RW-
park” i meddelandefältet! Vårt swishnummer är: 
123 683 76 78.
Önskas gravering i hyllningsplattan ”Vänner av 
Israel” är priset 2 000 kr. Använd OCR-numret 
eller skriv ”Vänner av Israel” i meddelandefältet.

Hjälp oss säkerställa trädens bevattningsbehov!

Shomrat-reservoaren i västra Galileen används för bevattning 
under den torra sommaren. Avloppsvatten i området behand-
las och återvinns för att återanvändas i  jordbruket.     Foto: KKL


