
  
Till alla VUH medlemmar,  
 
Nu sista dagarna inför semestern hoppas vi att ni har en liten stund över till att läsa igenom vårt 
Sommarmail. Här kommer i vanlig ordning en rapport från VUHs första halvår 2017 där vi haft många 
projekt, insamlingar och även fått in nya drivna medlemmar i styrelsen.  
 
 
I vanlig ordning åker vi först till Nepal och den här gången till 
projektet Build Up, Tuki Nepal.  
Projektet har framgångsrikt fortsatt med husrestaurering efter 
jordbävningarna med sin Earth brick maskin och affärsidé. I 
januari godkände styrelsen ett bidrag om 60 000 SEK till Mulabari 
regionen. Projekt nr 328. 
 
 
Till Heidi Thade School, Nepal har Gjuteriet i Skövde gjort två riktade insamlingar senaste halvåret 
och totalt samlat in ~5000 SEK. Bidraget kommer gå till att måla klassrummet samt sängar till de 
övernattande barnen. https://www.facebook.com/Heidinepal 
 
 
Små medel kan göra stor skillnad så har ni en idé eller tanke kring 
eventuell insamling tveka inte att höra av er till någon i Styrelsen!  
 
 
I Mars godkände Styrelsen ett bidrag om 52 000 SEK, projekt nr 331 till Hope in action, Kongo. 
Projektet syftar till att ge utvecklingsstöd till kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo. På 
så sätt stärks kvinnornas socio-ekonomiska ställning i samhället. Kvinnorna får även utbildning i 
företagsekonomi. Bidraget gick till utbildning, material, verktyg och projektkostnader. 
 
 
Caritas Vattentankar i Kenya beviljades bidrag till uppbyggnad av ytterligare 3 hus med vattentankar 
till stora familjer. Projekt nr 332. Anna Sjärne Asplund från föreningen var även gästtalare på årets 
Årsmöte i april. Presentationen i korthet följer nedan.  
 
Mutomo är ett torrt ökenområde som bedöms vara det tredje 
fattigaste distriktet i Kenya. 65 % av befolkningen lever under 
fattigdomsgränsen på 1,90 USD/dag. Färskvattentillgången är ett 
problem då det inte finns någon flod eller sjö i närheten och man är 
hänvisad till regnvattnet som samlas i dammar. Många mödrar 
måste låta barnen hämta vatten under dagarna och de kan därför 
inte gå i skolan. Det är en vandring och uppgift som tar ca 9 timmar 
för barnen. Vattnet är också av väldigt dålig kvalité. Dammarna 
består av mycket jord samt att djur dricker i samma vatten.  

 
Projektet ”Vattentankar” initierades av Karin som under flera år varit 
aktiv i föreningen då hon vid en resa till området såg ett jätte behov av 
vatten. Att borra är inte aktuellt men däremot att samla regnvatten 
skulle ge stora möjligheter då det regnar enormt mycket när det väl 
regnar. Därifrån kom idén till att bygga vattentankar att samla regnvatten 
i. Regnar det ordentligt så räcker vattnet ett helt år.  
 

http://www.tukinepal.org/home/byggupnepal/
https://www.facebook.com/Heidinepal


Arne Nilsson 
Styrelsesuppleant 
Pensionär 

Evelina Tran Phung 
Styrelsesuppleant 
Volvo GTT, Lundby 

Regnvattnet måste dock ändå renas även om det ser rent ut. WHO metod SODIS 
(Solar Water Disinfection) används. Genom att använda en vanlig (genomskinlig) 
petflaska och låta vattnet ligga på taket i solen i 6h så renas vattnet med hjälpa av 
UV strålningen. 
 

                  
Vi kan nu glädjande informera om att VUH har ett Swish nummer som förenklar 
engångsinsättningar! Smidigt att använda vid till exempel födelsedagar eller 
pensionsavgångar. Önskar man ett Gåvobevis att ge till jubelaren kan ett sådant utfärdas 
och skickas via mail, kontakta VUH via hemsidan, http://www.vuh.nu/contact-us/. Vi 
svarar inom 1-2 dagar! 
 (Notera att för varje inbetalning som görs med Swish så får VUH betala en avgift på 2.50 SEK.) 
 
 
VUH finns nu även på Facebook och Linked in,  
kolla gärna in detta och gilla! 

 
 
 

 
Avslutningsvis önskar vi er en skön sommar och tackar för första halvåret!  

Vi återkommer med nya krafter i höst! 
 

Hälsningar från oss i Styrelsen! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

Sprid VUH inom Volvo, tillsammans kan vi göra skillnad! 
 

 www.vuh.nu 

Magnus Carlsson 
Ordförande 
Volvo Cars, Torslanda  

Kristina Rundbäck 
Styrelseledamot 
Volvo Penta, Eriksberg 

Erika Genberg 
Sekreterare 
Volvo GTO, Skövde 

Petra Jonasson 
Kassör 
Volvo GTT, Lundby 

Madeleine Lindeberg  
Styrelsesuppleant 
Volvo Trucks, Lundby 

Johanna Erkfeldt 
Styrelseledamot 
Volvo GTT, Arendal 

Per Lovén  
Styrelseledamot 
Volvo Penta, Eriksberg 

Ingalill Arnesdotter 
Styrelsesuppleant 
Volvo Cars, Torslanda 

Dennis Havama 
Styrelseledamot 
Volvo Bus, Arendal 

Swish 1231205186 

http://www.vuh.nu/contact-us/
http://www.vuh.nu/

