
Pressmeddelande  
2014-05-12 

VVS-kedjan Comfort och SOS Barnbyar fortsätter sitt långsiktiga samarbete: 

Svenska rörmontörer ska ge barn i Togo rent 
vatten 

 
I SOS barnby i Lomé i Togo bor omkring 90 barn som kommer att få en skräddarsydd 
vattenreningslösning genom ett långsiktigt samarbete mellan VVS-kedjan Comfort och 
SOS Barnbyar. Onsdag 14 maj reser rörmontörer från Nyköping och Umeå till Togo för 
att påbörja första steget i arbetet. Målet för samarbetet är att ge fler barn tillgång till 
rent vatten och Comfort bidrar med sin expertkunskap, tid och material och SOS 
Barnbyar definierar var behoven är som störst. Rent vatten är en viktig hälsofråga - 
varje dag dör fler än 4000 barn under fem år på grund av brist på rent vatten. 

Den kommande resan syftar till att analysera, inventera och planera behovet på plats i 
barnbyn. Den kommer att följas upp av en inplanerad resa i oktober då de nya systemen ska 
installeras. På plats i Togo kommer två Comfort-rörmontörer från Nyköping och Umeå att 
med sin spetskunskap undersöka förutsättningarna i den befintliga anläggningen. 
Tillsammans med en representant från Comforts huvudkontor kommer de att intervjua 
anställda och boende i byn för att ta reda på vilka problem och behov som finns idag samt ta 
vattenprover. Tillbaka i Sverige fortsätter arbetet – proverna skickas på test och utifrån dessa 
och den insamlade informationen ritas sedan konstruktionen till en anläggning anpassad 
efter de lokala förhållandena, som installeras vid nästa resa i oktober.   

- Jag har jobbat med det här i 15 år och trots att jag kommer att använda samma 
kunskaper som hemma får mitt arbete helt andra konsekvenser i Togo. Här tar vi rent 
vatten för givet och att jag får chansen att åka ned och med mina kunskaper göra 
skillnad för människor med andra förutsättningar känns både roligt och viktigt, säger 
Janne Odenbäck, VVS-installatör på Comfortanslutna Br. Lundqvist Värme & Vatten i 
Nyköping. 

 
SOS Barnbyar hjälper utsatta barn och deras familjer genom sina drygt 500 barnbyar i 133 
länder. Togo har länge varit ett mycket fattigt land där många barn lever utan tillgång till det 
nödvändigaste. Verksamheten i Lomé består av en barnby, medicinklinik, ett socialt center 
och en förskola. Förutom de omkring 90 barn som bor i SOS barnby tillsammans med 
barnbymammor och annan personal riktar sig verksamheten även till boende i området runt 
omkring. Därför är det viktigt med fungerande vattenrening som kan försörja även 
omgivningen med rent vatten.  

- Comforts expertis inom vattenrening är en stor tillgång och en viktig faktor för att vi 
ska kunna fortsätta att förse människor i och utanför våra barnbyar med rent vatten. 
Projektet i Togo är ett bevis på att vårt samarbete verkligen kan göra skillnad och att 
rent vatten är viktigt att satsa på, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS 
Barnbyar. 
 

Bakgrund 
Bristen på rent vatten är ett av de största hoten mot folkhälsan världen över. Comfort och 
SOS Barnbyars samarbete är unikt, SOS Barnbyar definierar var problemet är som störst 
och Comfort bidrar med resurser i form av arbetskraft och spetskompetens för att ger fler 
barn tillgång till rent vatten. 

Inom projektet har tidigare resor gjorts till bland annat Benin och Niger. I Benin installerades 
ett skräddarsytt vattenreningsverk som har förbättrat vattenkvalitén och kraftigt sänkt antalet 
allvarliga sjukdomar kopplade till orent vatten. Detta är både positivt för barnen i barnbyn och 
även för det närliggande samhället som nu hämta rent vatten i barnbyn. Samarbetet är 
långsiktigt och flera resor kommer att ske utifrån identifierade behov.  
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Om Comfort 
Comfort är Sveriges största VVS-kedja med 130 medlemsföretag, 2 800 anställda varav 
drygt 1 600 certifierade montörer och 65 butiker med en årsomsättning på 4,2 miljarder. 
Comfort erbjuder företag och privatpersoner kvalitativa helhetslösningar – allt från material 
och installation till service och underhåll – inom värme och vatten. Comfort är återförsäljare 
och leverantörer av branschens största varumärken. Butikerna är också utställningslokaler 
fulla av badrumsmiljöer, dit kunder, och kunders kunder, välkomnas för att inspireras. Tack 
vare Comforts erfarenhet och storlek kan generösa garantier lämnas.  

Om SOS Barnbyar 
SOS Barnbyar är en internationell politiskt och religiöst obunden organisation med 
huvudkontor i Innsbruck. Organisationen har i över 60 år gett föräldralösa och övergivna barn 
ett nytt hem, en familj och utbildning och driver idag mer än 500 barnbyar i 133 länder. SOS 
Barnbyar arbetar också med att stödja utsatta familjer så att barn inte ska bli föräldralösa 
eller överges på grund av sjukdom, fattigdom eller andra orsaker. Totalt hjälper 
organisationen för närvarande över två miljoner utsatta människor. 

 

För mer information: 

Janne Odenbäck, Br. Lundqvist Värme & Vatten i Nyköping 

Tel: 070-555 20 18 

Lisa Pers-Ohlsén, marknadschef Comfort-Kedjan AB 

lisa.pers@comfort.se  

Tel: 070-686 86 70 

 

Catharina Gehrke, Generalsekreterare SOS Barnbyar Sverige 

catharina.gehrke@sos-barnbyar.se  

Tel: 08-578 427 80 
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