
 

 
 
 

AllTele donerar 1 miljon till tyfonens offer  
 
AllTele fortsätter i Universal Telecoms spår och donerar 1 miljon kronor till Röda 

Korsets hjälparbete i de tyfondrabbade områdena på Filippinerna. 

 
Universal har historiskt bidragit med miljonbelopp vid naturkatastrofer och AllTele har för avsikt att fortsätta 

traditionen och bidrar ekonomiskt till Röda Korset. Ett arv från Universal som AllTele hoppas kunna fortsätta 

förvalta. 

 

- Det som sker när människor drabbas av dessa ofattbara katastrofer är en världsangelägenhet och vi på 

AllTele känner ett ansvar som medmänniskor att hjälpa till, säger AllTeles VD Paul Moonga. 

 

Enligt media är miljontals människor direkt drabbade efter Tyfonen Haiyan som totalförstörde staden Tacloban i 

provinsen Leyte på Filippinerna. Flera tusen människor har omkommit och siffran befaras stiga. Många är 

skadade och saknar vatten, mat, sjukvård och hem och hjälporganisationerna har svårt att nå de drabbade 

områdena på grund av den raserade infrastrukturen. Universal har donerat till Röda Korset vid två tidigare 

tillfällen; 2009 när Tyfonen Ketsana rasade över Filippinerna samt vid jordbävningen och Tsunamin som 

drabbade norra Japan 2011. AllTele känner stort förtroende för Röda Korsets arbete och fortsätter i Universals 

spår. 

  

- Vi har beslutat om att bidra med 1 miljon kronor till Röda Korsets extremt viktiga hjälparbete i de hårt 

drabbade områdena. Vi hoppas också ha möjlighet att fortsätta i Universals spår även i framtiden, 

fortsätter Moonga. 

 

- Jag och Röda Korset vill tacka AllTeles kunder då detta bidrag inte hade varit möjligt utan er, avslutar 

Moonga. 

 

För att bidra till hjälparbetet på Filippinerna besök www.redcross.se 

 

Vill du veta mer om Universals tidigare donationer besök http://universal.se/om-oss/?info  
 

 

Har ni frågor, kontakta gärna vår VD: 

 

AllTele 

Paul Moonga 

Mobil:  +46 (0)70 959 06 66 

E-post:  paul.moonga@alltele.se 

 

Om AllTele (www.alltele.se) 

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget är utmanaren på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Via 

AllTele LDA levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster samt CATV och IPTV till privatkunder. Via 

AllTele Företag levereras fasta och mobila telefoni- och bredbandstjänster till företag. Allt paketerat och levererat 

med fokus på enkelhet, bästa service och funktion. 
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