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NCC støtter vandpumper i Niger 
NCC’s medarbejdere har stemt om dette års julegave. 1 million svenske 
kroner vil gå til UNICEF til at bygge vandpumper i Niger. Det kan sikre 
adgang til rent vand for mere end 15.000 mennesker. 

 
- Vi er meget begejstrede for NCC’s generøse julegave til børn i Niger. Det er et godt 
eksempel for andre virksomheder at involvere sig og bidrage til tusinder af børns 
overlevelse, siger Véronique Lönnerblad, generalsekretær UNICEF Sverige. 
 
For at finde en fælles julegave lod NCC i år alle 18.000 medarbejdere stemme om en 
NCC-julegave. UNICEF’s projekt i Niger, som skal opføre vandpumper i et af de tørreste 
områder, var det projekt, der fik flest stemmer. 
 
- Engagementet hos de ansatte for at stemme om en julegave, der gør en forskel, har 
været stor. NCC er en stor vandforbruger, og projektet føles derfor meget relevant og 
vigtigt, siger Ann Lindell Sæby, Communications Director hos NCC. 
 
Fattigdom i Niger betyder, at kun en lille procentdel af det vand, der er til rådighed, 
bliver udnyttet. På landet har kun hver tredje adgang til rent vand. Folk, der ikke har 
adgang til rent vand, er tvunget til at bruge beskidt vand fra brønde eller damme. 
 
Mange børn er underernærede, syge og dør på grund af diarré og andre sygdomme, der 
let kunne helbredes. 
 
- Vi håber, at vores donation vil gøre en stor fordel. Det bliver spændende at følge 
projektet, siger Ann Lindell Sæby. 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Ghita Borring, Kommunikations- og Marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40 
 
 
NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 
og NCC Housing.  
I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction 
Danmark bygger boliger, kontorer, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark. 


