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Årsrapport till 101-S Distriktsmöte 21/9  
Lions Rent Vatten 2012-07-01 – 2013-06-30 
 

Bakgrund och syfte 

En miljard människor saknar rent vatten. Varje dag dör 5 000 barn av kolera och andra vattenburna sjuk-
domar. Mammor saknar vatten för att tvätta barnen och smutsiga ansikten lockar flugor som sprider plåg-
samma ögonsjukdomar. Många barn, mest flickor, missar skolan då de dagligen ska gå långa sträckor 
för att hämta vatten. Läkare saknar vatten att tvätta sår, patienter, händer och instrument. 
2008 initierade LC Åhus, LC Reng Höllviken och LC Hörby projektet "Lions Rent Vatten" (LRV). Genom 
att förse byar, skolor och sjukhus på Tanzanias landsbygd med vatten vill LRV förebygga sjukdomar, 
minska barndödligheten, underlätta vården samt ge byborna livskvalitet och framtidshopp.  
2009 byggdes det nätverk i Morogoro som behövdes för att inventera vattenbehovet, utforma projektstra-
tegi och kunna genomföra vattenprojekten. 2010 startade Melela I och fler projekt började utredas. 2010 
och 2011 utsågs LRV till Lions profilprojekt vid Radiohjälpens insamling  "Världens Barn". Med denna 
uppmuntran - och nu med ekonomiskt stöd från alla lionklubbar i Sverige - kunde LRVs resurser för hjäl-
pinsatser dubbleras. I juni 2013 pågår eller förbereds 12 projekt för 155 000 bybor, 23 skolor samt 15 
sjukhus och BB-kliniker. 

Projektstrategi       

Vatten och hälsa: I Morogoro bidrar Sveriges Lions sedan 1987 till bättre syn-, barn- och mödravård 
genom att upprusta hälsocentraler och utbilda personal. Då många hälsocentraler även saknar rent vat-
ten, samordnas dessa hjälpinsatser med LRVs vattenprojekt. 
Enkel/robust teknik: För stora bygrupper med skola och hälsocentral görs vattensystem med djupbor-
rad brunn, elpump, generator, vattenreservoar, ledningar och tappställen. För avlägsna byar anordnas 
brunn och handpump. Hållbar kvalitet - lätt att sköta, underhålla och reparera - prioriteras. 
Lokal samverkan: För att vattensystemen ska fungera på lång sikt måste byborna bli delaktiga så tidigt 
som möjligt. När brunnen är borrad och provad bildas en Vattenstyrelse (COWSO) med män och kvinnor 
som bl.a. ser till att byborna hjälper entreprenören med enklare jobb. Under projekttiden utbildas styrel-
sen samt de som ska sköta pump, generator och rörnät i förvaltning, drift, underhåll och säkerhet. 
Bidragsvillkor: För varje projekt utväxlas ett avtal (Grant Conditions) med Distriktets ledning. Där be-
skrivs teknik, tid, kostnad, ansvar, kontroll etc. Projekten utförs i samråd med Distriktens Vatteningen-
jörer samt följs upp löpande och vid LRV:s besök. Färdiga projekt besiktigas samt granskas av revisorer. 

Vattenprojekt 2009 - 2014 

LRV är engagerad i 12 projekt som ska kunna förse 155 000 bybor med 25 liter vatten per dag inom 400 
meter från bostaden. Att så många kan få vatten beror på samordnade lösningar, enkel teknik och reno-
veringar av äldre system, som blivit billigare än från början budgeterat belopp 100 kronor per bybo. 

 
Beloppen i tabell 1 inkluderar resor, projektering, kontroller, besiktning och ekonomisk revision samt en 
reserv för sådan VAT (moms) som LRV inte befrias från att betala enligt Tanzanisk lag. LRV har inga 
kostnader för löner och traktamente – ledamöter och suppleanter i Projektgruppen ställer upp ideellt. 

Tabell 1 - LRVs Vattenprojekt – Sammanställning av kostnader, omfattning mm  2013-06-30
Belopp är preliminära tills revision slutförts - rödmarkerade projekt pågår eller är färdigställda
Nr Vattenprojekt Dis- Drift- SEK inkl Snitt

trikt bybor skola sjukhus klart moms kr/bb

1 Melela I, Kolola - invigd 2011 MvDC 4 000 1 1+1 2010 405 000 101
2 Melela II Kibaoni, Mlandizi - brunn klar  - " - 6 600 4 2013 610 000 92
3 Kibati Hoza och Salawe MvDC 11 200 4 1+1 2013 750 000 67
4 Masimba MvDC 2 800 1 2013 330 000 118
5 Mvomero ren. 100 brunnar/handpump  - " - 84 700  2013/14 600 000 7
6 Mgeta Langali och Kibaoni) MvDC 7 000 4 1+1  2013/14 700 000 100
7 Mvomero District Hospital  - " - 5 000 1+1 2014 200 000 40
8 Duthumi Bonya och Mbwade MoDC 9 600 3 1+1 2013 1 000 000 104
9 Tawa - Intag i bergflod (två etapper) MoDC 10 000 2 1+1  2013/14 300 000 30
10 Morogoro - handpumpade brunnar  - " - 5 000 1 2014? 200 000 40
11 Mgolole Sisters Mission - invigd 2012 MoMun 1 600 3 1 2013 210 000 131
12 Mahenga - Boende/Skolor/Sjukhus Ulanga 7 500 1 1 2014 600 000 80
13 Utbildning av vatteningenjörer Alla 65 000
SUMMA PROJEKTKOSTNADER 155 000 23 15 5 970 000 39

Brukare år 2013
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Bidragsgivare och sponsorer 2008-2014 

LRV har under hela projekttiden haft starkt stöd från lionklubbar, zoner, distrikt och guvernörsråd. Förtro-
endet från klubbarna i Distrikt 101-S, tillsammans med ekonomiska grundplåtar från LC Åhus, LC Reng 
Höllviken och LC Hörby, gav ett mycket bra utgångsläge vid starten 2008. 
Tabell 2 – Sammanställning av bidrag, bidragsgivare och sponsorer 2013-06-30 
(På hemsidan www.lionsrentvatten.se  namnges allt bidragsgivare) 

 
 

 Djupbrunnspumpar levereras av företaget E.M.S. i Åhus till för Lions mycket  fördelaktiga priser 

Propjektgruppen för LRV 

LRV bedrivs i enlighet med Lions etik, syften, uppgift, valspråk och motto. Detta – samt hur LRV ska le-
das, bedrivas, förvaltas, organiseras och granskas – anges i LRVs stadgar.  
LRV leds och verkställs av en projektgrupp med åtta ledamöter. Två ledamöter med suppleant utses av 
varje initiativtagare. De sex ledamöterna utser ytterligare en ledamot med suppleant (kassaförvaltare). 
Distriktsrådet för 101-S utser en ledamot med suppleant samt revisor. Projektgruppen utser inom sig pro-
jektledare med ställföreträdare. 
Tabell 3 – Projektgrupp under verksamhetsåret 2012-2013  
(På hemsidan www.lionsrentvatten.se presenteras personerna) 

 

Möten samt projektresor 

Projektgruppen har under året haft fem protokollförda möten och genomfört två projektresor till Tanza-
nia;121114-121127 och 130311-130325. LRV utser alltid två resenärer. Främst av hänsyn till säkerhet 
och hälsoaspekter. Men också för att - i ofta störig och påfrestande miljö - kunna fånga upp nyanser, in-
tryck och fakta vid överläggningar och fältbesök samt undvika onödiga missförstånd. 

Information, artiklar och rapporter        

Information och rapportering om vattenprojekten och LRV har under året skett: 

• Vid klubb-, zon- och distriktsmöten samt vid riksmötet i Åre. 

• Genom lägesrapporter, nyhetsbrev och reserapporter. 

• På hemsidan där löpande läggs ut rapporter, broschyrer, uppgift om sponsorer och bidrag. m.m. 

• Artiklar publicerade i Lions medlemstidning LION. 

Ekonomi      

Tabell 1 och 2 visar hur kostnader och väntade bidrag balanseras över hela projektperioden . LRVs om-
sättning och ekonomiska ställning i övrigt för verksamhetsåret 2012-2013, kommer att framgå av det 
årsbokslut som håller på att färdigställas och som inom kort kan beställas via Projektgruppen. 

Tack!   

Projektgruppen tackar för stimulerande uppmuntran samt för bidrag och sponsring. 

Lions Rent Vatten 

Jan HultJan HultJan HultJan Hult    e.u.e.u.e.u.e.u.    

Sponsorer och Bidragsgivare Erhållna/Väntade bidrag till 2014

Grundplåt från LC Hörby, LC Reng Höllviken och LC Åhus 900 000
Gemensamt via projektkatalogen från Lionklubbarna i Distrikt 101-S 1 130 000
Enskilda bidrag från Lionklubbar i Skåne och övriga Sverige 465 000
Gemensamt från Lions Nordic (LC Sölleröd, LC Haugesund, LC Ystad 65 000
Bidrag från enskilda människor och familjer 60 000
Lions i Sverige och Radiohjälpens insamling till Världens Barn 3 350 000
SUMMA BIDRAG I KRONOR (SEK) 5 970 000

Namn och uppdrag Lions klubb

Jan Hult (projektledare) och Anders Karlsson LC Åhus 
Mats Bucht (stf. projektledare) och Åke Kjellkvist (avgick 130630) LC Reng Höllviken
Ewy Mårtensson (kassaförvaltare) LC Reng Höllviken
Magnus Svensson, Ronny Karlsson samt Bo Hansson (suppleant) LC Hörby
Ronny Quist Trelleborg (ledamot utsedd av Distriktsrådet 101-S) LC Trelleborg
Bo Alfonsson (godkänd revisor utsedd av Distriktsrådet 101-S) LC Kristianstad

Sten Jansson – Lions Hälsoprojekt och 101-B (adjungerad) LC Fjugesta
Peter Nkulila (koordinator för Sveriges Lions projekt i Tanzania) LC Morogoro


