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Med hjälp av musik ska Liv 
Eriksson donera dun-
kar, som renar smutsigt 
vatten, till elva afrikanska 
länder. I sommar anordnas 
en stor festival till förmån 
för projektet.

VARBERG Solvattendun-
ken har skapats av konst-
nären och uppfinnaren 
Petra Wadström. Det är 
en enkel plastdunk som 
rymmer tio liter vatten. 
Dunken viks upp som en 
bok och tack vare en yta av 
transparent plast släpps 
solens UV-strålar in. Kom-
binationen av uppvärm-
ning, UV-strålning och ett 
filter gör att vattnet renas 
på några timmar.

Projektet har en stark lo-
kal närvaro i Varberg tack 
vare konstnären Liv Eriks-
son.

– När jag gick i pension 
2016 så hade jag redan be-
stämt mig för att jag ville 
fortsätta jobba, men för 
sådant som jag brinner 
för. Och det är det här, sä-
ger hon.

I lördags träffades fem Var-
bergsmusiker i studion på 
Recordia för att spela in en 
signaturmelodi till som-
marens Livsvatten-festival. 

– Låten har ändrats och 
utvecklats längs med re-
sans gång. Nu sitter den 
som vi vill ha den. Vi har 
velat få in afrikanska ryt-
mer. Det ska vara glädje. 
En rytmisk, positiv låt som 
man blir glad av. Den har 
nu alla de här sakerna plus 
att budskapet kommer 
fram väldigt fint, säger Liv 
Eriksson.

Både musikerna och 
Fredrik Larnemo, ägare till 
Recordia, ställer upp helt 
ideellt.

– Vi försöker att göra nå-
got eller ett par välgören-
hetsprojekt varje år. Det 
känns bra, det är ett sätt att 

ge tillbaka. Jag tycker att det 
här är ett gott ändamål. Väl-
görenhetsprojekt ger ofta 
en hel del härliga nätverk 
och man träffar människor 
som man kanske inte hade 
träffat annars, säger Fredrik 
Larnemo.

Karin Dahlberg är kanske 
mest känd som sopran, 
men den här gången har 
hon placerat sig bakom 
trumsetet.

– Jag är god vän med 

Anna-Elvira Cederholm 
som spelar bas. Hon pra-
tade om det här projektet 
och jag tyckte att det lät 
spännande. De behövde 
en trummis. Det är lite ro-
ligt, första gången jag är på 
Recordia och ska spela in 
så ska jag spela trummor. 
Men jag har spelat trum-
mor sedan jag var barn, så 
jag behärskar det.

Festivalen har ställts 
in två gånger tidigare på 
grund av pandemin. 

– Det är klart att det har 
blivit en stor besvikelse. 
Speciellt förra året då vi 
faktiskt trodde att det skul-
le bli av. Då hade vi kom-
mit en bra bit, så det var 
tufft, säger Liv Eriksson.

Målet är att under året 
samla in pengar som 
räcker till mellan 80 och 
100 solvattendunkar. Att 
köpa en dunk direkt från 
Solvatten AB kostar 1 200 
kronor, men Liv Eriksson 

och projektet Livsvatten 
gör ett litet påslag för att 
de själva ska kunna åka 
ner och leverera dunkarna 
till kvinnor och barn i elva 
afrikanska länder.

– Jag vill dels säkerställa 
att de hamnar rätt, men 
också kunna arbeta upp 
en kontakt för att under-
lätta fortsätta leveranser av 
dunkar, säger Liv Eriksson.

Livsvattenfestivalen an-
ordnas den 10 juli i Socie-
tetsparken.

– Det blir musik från 
klockan 14 till 21. Mycket 
av musiken kommer att 
ligga dels på lokala band, 
men vi kommer också att 
ta in lite kända musiker 
från andra ställen. Det ska 
till stor del vara en familje-
festival med mycket aktivi-
teter, avslutar Liv Eriksson.

Conny Bengtsson 
conny.bengtsson@varbergstidning.se

Varbergsmusiker stöttar 
projekt för rent vatten

I lördags spelades signaturmelodin LivsVatten (rent vatten åt världens barn) in på Recordia.

Daddy Musesa från Varberg kommer ursprungligen från Kongo. I framtiden är hans plan att 
flytta tillbaka och hjälpa till med Livsvatten-projektet därifrån. 

Liv Eriksson visar upp en solvattendunk som med uv-strålning och värme ger 
10 liter rent vatten. 
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