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Peab Life  
– ett nytt sätt att sponsra samhället 
 

Bygg- och anläggningsföretaget Peab tar nu konceptet hållbar sponsring till en ny 
nivå. Genom satsningen Peab Life vidareutvecklar bolaget sin roll som nordisk 
samhällsbyggare.  

Ett konkret exempel är insatsen för Räddningsmissionen i Göteborg som hjälper 
människor i hemlöshet. 

På frukostcaféet i centrala Göteborg bjuder Räddningsmissionen på en rejäl frukost och 
en stunds vila. Här finns även tillgång till dusch och ett förråd med rena kläder. Det slitna 
rummet har nu renoverats och förvandlats till ett mer modernt och mer praktiskt 
förvaringsutrymme med hjälp av gymnasieelever från Peabskolan.  

– Resultatet är helt fantastiskt och nu ökar våra möjligheter att hjälpa utsatta människor, 
säger Joachim Lundell som är insamlingsansvarig på Räddningsmissionen. 

– Ett Peab Life-initiativ innebär mer än bara ekonomisk sponsring. Vi arbetar på plats för 
att engagera det lokala föreningslivet och lyfta ungdomar eller individer som står utanför 
arbetsmarknaden. Det här sättet att arbeta går hand i hand med vår roll som en modern 
samhällsbyggare, säger Christer Borkenhagen, projektledare för Peab Life.   

Målet med Peab Life är att vidareutveckla konceptet hållbar sponsring. Till exempel har 
damspelare från Peabs samarbetsklubb, regerande svenska mästarna Sävehof, ställt upp 
som volontärer och delat ut mat hos Räddningsmissionen. Det är ett upplägg som gynnar 
alla parter.  

I konceptet Peab Life ingår även skolbesök tillsammans med klubbar som byggföretaget 
sponsrar. Syftet är att informera om olika yrken och ge elever ökad kunskap om 
arbetsmarknaden.  

Räddningsmissionens Joachim Lundell är nöjd med samarbetet: 

– Vårt sociala arbete kombinerat med Peabs kompetens och värdegrund är en perfekt 
matchning. Det betyder oerhört mycket att ett företag arbetar tillsammans med oss i 
sociala projekt. 

 

Bildtexter:  

1. Peab har just avslutat renoveringen av förrådsutrymmet som ska göra arbetet på 
Räddningsmissionen lättare vad gäller utdelning av kläder och andra förnödenheter till behövande. 

2. Linnea Pettersson och Ebba Lundstedt från nyblivna mästarna IK Sävehof hjälpte till med serveringen 
på Räddningsmissionen i samband med att Peab färdigställde ett nybyggt förrådsutrymme åt 
verksamheten. 

3. Liselott Bergkvist, till vardags regionchef på Peab i Göteborg, fick en annorlunda arbetsdag på 
Räddningsmissionen, här serverar hon frukost till besökande. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christer Borkenhagen, projektledare Peab Life, 0725-33 36 08 
Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84 
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Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en 
omsättning på 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och 
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid 
NASDAQ Stockholm. 


