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Atlas Copcos Vatten åt Alla firar 30 år 

Stockholm den 22 augusti 2014: Idag är det exakt 30 år sedan Vatten åt Alla 

grundades. Det som från början var tänkt som en engångsdonation till Peru har växt 

till ett globalt initiativ med närvaro i 35 länder. Vatten åt Alla har hittills hjälpt fler 

än 1,5 miljoner människor att få tillgång till rent dricksvatten.  

Vatten åt Alla är idag Atlas Copcos viktigaste samhällsengagemang, initierat och drivet på 

lokal nivå av anställda inom företaget. Vatten åt Allas uppdrag är att förse människor i 

behov med långsiktig tillgång till rent dricksvatten. 

”Behovet av rent dricksvatten i världen är enormt och vi är väldigt stolta över det arbete 

som utförs av våra engagerade medarbetare med stöd från företaget”, säger Annika 

Berglund, Atlas Copcos informationsdirektör.  

Vatten åt Alla är idag representerat i 35 länder och har cirka 5 000 bidragsgivande 

anställda. Det donerade värdet tredubblas genom bidrag från Atlas Copco-gruppen. 100 % 

av donationerna går oavkortat till vattenprojekt.  

Vatten åt Allas arbete beskrivs på hemsidan www.water4all.org. Klicka på den här länken 

för att se en film om de två grundarna som berättar om varför och hur Vatten åt Alla 

startades och en animerad film om hur vatten kan förändra liv.  

 

För mer information kontakta: 
Josefine Gustafsson, Global samordnare för Vatten åt Alla  
08 743 8222 eller 070 349 8222 

Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande presschef 
08 743 8060 eller 072 181 0086 
media@se.atlascopco.com 

 

 
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, 
industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 
Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder 
kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com 
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