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Ett svenskt skolexempel

Brandskyddslaget finansierar ett skolbygge i Afrika

Det började med en semester till Kenya för
företagaren Bo Granqvist. Efter att ha sett
ungdomarnas svårigheter att kunna gå
i skolan ville han ge barnen en chans att
utbilda sig.
Hans konsultföretag investerade i en
mindre by utanför Mombasa och bygget av
en skola för 1â•›200 elever.
Det var genom Brandskydds
lagets styrelseordförande, Bo
Granqvist, som engage
manget väcktes till liv. Han
ville bygga och renovera skol
byggnader i byn Mvendeni,
tre mil utanför Mombasa
i Kenya, som skulle fungera
som förskola och även rymma
klasser upp till årskurs åtta.
Efter en förfrågan till före
tagets vd, Martin Olander,
beslutade de sig för att genom
föra projektet.
”Vi har hjälpt till i ett antal
år för att underlätta skolans
verksamhet. Det började
med att byns skola var för
trångbodd och saknade loka
ler för undervisning. Vår sty
relseordförande föreslog att
vi skulle gå in och bekosta
uppförandet av en byggnad”,
säger Martin Olander, vd för
BSL.
Företaget har nu finansie
rat bygget av två skolbygg
nader i byn sedan starten
2010. Ett av husen är en data
sal med skanner, projektorer
skrivare och datorer med till
gång till internet. Bolaget tar
ingen hjälp av välgörenhets
organisationer för att
genomföra projektet.

GAV KLARTECKEN. Martin
Olander, vd för Brandskyddslaget.

Pengarna som doneras går
direkt till lokala entreprenö
rer i området som har kon
takt med BSL:s styrelseord
förande, som i sin tur rappor
terar till företaget.
BSL har bidragit med
ungefär 200â•›000 kronor för
byggnaderna i byn. Utöver
finansieringen av skolan och
datasalen har även kostnader
tillkommit för dragning av el,
internetinstallationer och
vattenförsörjning.
Planerar resa
Martin Olander har själv inte
besökt skolan, men planerar
att resa dit i framtiden. Före
tagets engagemang ser han
som givande för ungdomarna
i byn. Många av barnen går
fler kilometer varje dag för att
ta sig till BSL:s skola.
Ett kvitto på att företagets

engagemang har burit frukt
är ungdomarnas betyg som
har förbättrats sedan BSL:s
kom in i bilden. Under 2012
fick en av skolans elever näst
bäst betyg i hela landet och
belönades med ett stipen
dium från Kenya Commercial
Bank.
Martin Olander tycker sig
se en trend bland svenska
företag att delta i projekt där
pengarna går till välgörenhet.
”Vi är långt ifrån ensamma.
Många företag i Sverige med
delar att de har donerat
pengar till välgörande ända
mål”, säger Martin Olander
och fortsätter:
”Vi kanske sticker ut lite
i mängden eftersom vi har en
långsiktighet i vårt engage
mang och även låter våra
pengar gå direkt till lokala
entreprenörer utan mellan
händer.”
Engagerar ni er i skolprojektet av samvetsskäl eller vill
ni visa upp er som ett etiskt
tänkande företag?

”Grundtanken är inte att
skryta för någon. Det finns
en stor social medvetenhet
bland medarbetarna i före
taget, och mycket av vårt
engagemang byggs på att vi
vill och har möjligheten att
göra något. Men vi vill även
visa upp oss som ett socialt
medvetet företag som kanske
kan attrahera andra männi
skor med liknande värde
ringar som vill arbeta med
oss.”
EMMA ANDERSSON

emma.andersson@di.se
08-573 650 79

TYDLIG AVSÄNDARE. Projektet kan enligt Brandskyddsbolagets vd Martin Olander hjälpa
företaget i processen att locka människor med liknande värderingar till sig. 
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Mvendeni Primary School, Kenya
■■Skolans elever har ökat
från 800 till 1 200 sedan
Brandskyddslaget gått in
och finansierat skolbygget.
■■Företag som hjälpt
Brandskyddslaget med

finansieringen: Faveo,
Innovativ Web AG, Bertil
Andersson Teknik, Engcon,
Lions MTO Säkerhet &
Bo Granqvist.
■■Skolan har 22 lärare med

cirka 51 elever per lärare.
■■Skolan har kostat cirka
1 000 kronor per kvadratmeter. En skola enligt
svensk standard kostar
cirka 20 000 kronor.

UPPLEV
ALLEMANSRÄTTEN.
NYA SEAT LEON ST 4DRIVE
FRÅN 206.900:-

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.496:-/MÅN

ENJOYNEERING
Nya SEAT Leon ST Kombi är hyllad av pressen. Det är vi riktigt stolta över. En perfekt tjänstebil för dig som önskar generöst med utrymme och
innovativ teknik till ett bra pris. Nu lanserar vi även Leon ST med 4Drive fyrhjulsdrift som ger ännu mer frihet. Först ut är Leon ST 4Drive med en
snål TDI-diesel som bara drar 0,45 l/mil vid blandad körning. Välkommen ut i det fria.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid SEAT Finansiering. Bränsleförbrukning Leon ST blandad körning 3,3-5,9, CO2-utsläpp 87-137 g/km. Miljöklass EU5/EU6. Förmånsvärde netto vid 50% marginalskatt.
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