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Högre bud på Turning Torso viktigt för BRIS 
 
Kattis Ahlström, BRIS generalsekreterare, efterlyser högre bud på 
NCC:s legokopia av Turning Torso. På lördag avslutas budgivningen. 
Många barn behöver BRIS under jul- och nyårshelgerna och ju högre 
bud, desto fler kan BRIS hjälpa. Just nu är högsta bud 31 000 kronor. 
 
Köparen får alltså inte bara en unik modell av Nordens högsta skyskrapa, utan hjälper även barn 
som har det svårt. Sista chansen att lägga ett bud är nu på lördag 17 november fram till kl 24.00. De 
senaste buden kommer från Malmö och Göteborg. 
 
– Alla bidrag som gör att vi kan stötta utsatta barn betyder oerhört mycket för oss. Idag har vi inte 
resurser för att hjälpa alla barn som behöver oss. Därför hoppas vi på ännu fler bud innan lördag 
kväll. Ju mer pengar som samlas in, desto fler barn kan vi stötta i telefon, mejl och chatt, säger 
Kattis Ahlström, generalsekreterare Barnens Rätt I Samhället.   
 
– NCC har ett rikstäckande sponsoravtal med BRIS för att förbättra jourtelefonens öppettider när 
barnen bäst behöver den, som på natten och under storhelger när fler söker hjälp. Nu är det en bra 
chans att ge fler barn en mer fridfull jul, då de utsatta behöver mer stöd, säger Magnus Jonsson, 
BRIS kontaktperson på NCC.          
 
När BRIS-chattens utökade sina öppettider med två dagar extra i veckan, ökade antalet chattar 
med nästan 200 procent. Barn vill få hjälp dygnet runt, därför arbetar BRIS hårt med att utöka sin 
tillgänglighet. BRIS finns tack vare privatpersoners och företags goda vilja.  
 
 
LEGO-modellen 
Den skalenliga LEGO-modellen av Turning Torso är nästan två meter hög och består av 25 ooo 
legobitar. NCC har tagit fram modellen i samarbete med legofantasten Gabriel Bremler och den 
står just nu på Tekniska Museet i Stockholm. 
 
Så läggs buden på Turning Torso 
Den öppna budgivningen och försäljningen av Turning Torso i LEGO sköts av NCC:s 
samarbetspartner Svensk Fastighetsförmedling. Så här läggs ett bud: 

1. Gå in på www.ncc.se/legotorso 
2. Lägg bud till och med lördag 17 november, kl 24.00 
3. Följ budgivningen på www.ncc.se/legotorso 
4. I vinnande köpesumma ingår även transport, uppmontering av modellen samt belysning 

i modellen.  
 
Se hur modellen byggs 
http://www.youtube.com/watch?v=J5zE3ujUZRo&list=UUfUIjaifpVfk5cTT0KldhMQ&index=3&f
eature=plcp 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Jonsson, ansvarig för extern kommunikation, NCC AB. Telefon 08-585 522 46 
Heléne Tibblin, tf chef Insamling & Sponsring, BRIS. Telefon 070-160 88 33 
NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se 

 
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC 
Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2010 hade NCC i Sverige en 
omsättning på drygt 26 Mdr SEK och cirka 9 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, 
kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige. 


