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Återvinning är bra!
Men återanvändning är 

BÄTTRE!!

Skänker du din gamla fungerande dator 
till ComputerAid, så kommer den att få 
vara med att förändra världen.

Din dator kan göra nytta i skolan, på 
arbetsplatsen och inom vården  

i 3:e världen!

Vi på ComputerAid rekonditionerar  
din dator innan den skickas ut  

på sitt uppdrag!

Alla datorer har en återvinningsgaranti 
efter fullgjord tjänst i 3:e världen!

Återanvänd 
 först

återvinn 
sedan!

Om ComputerAid!                                          

ComputerAid Sweden startades 2005 av Erik Elster  
och Rasmus Nordström. ComputerAid startades för 
att vi anser att vi i Sverige och i övriga västvärlden 
byter ut våra datorer innan de är utslitna. Vi ställde 
oss frågan: Varför inte låta vad som för oss känns 
omodernt och långsamt, kunna göra nytta hos andra?

Varför ComputerAid?
Därför att vi tycker att det är bedrövligt att vi kastar så 
många datorer, när många i världen inte har råd att få  
en ordentlig utbildning och sjukvård. 

Våra gamla datorer och annan elektronik kan bli till 
hjälp åt dessa människor. En dator som vi kastar kan  
hjälpa någon att få utbildning i tredje världen. Datorn 
kan också bli till hjälp på en vårdcentral eller ett 
sjukhus.

ComputerAid idag

Sedan starten har vi förmedlat ca 10,500 datorer,  
400 skrivare och annan elektronik som 
mobiltelefoner, faxar, hubbar etc.

Organisationer som använt sig av ComputerAid är 
Erikshjälpen, SAM-hjälpen, Operation Mercy, Ideella 
föreningen Lettlandshjälp, Centrala Afrikahjälpen  
med flera.



Hur gör jag?
Att skänka datorer och annan kontorsutrustning 
till ComputerAid är ett alternativ för privatperso-
ner och företag som vill göra en insats för tredje 
världens befolkning. Ni som givare kan även 
vara säkra på att era hårddiskar rensas innan 
datorerna skickas vidare.

Detta kan ni skänka (lägsta specifikationer):

•	 Kompletta, fungerande datorer med 
tillhörande monitor, tangentbord och mus. 
Det går också att skänka enbart datorlåda 
(felfri dator) eller dator utan hårddisk och 
processor med kravet att moderkortet är 
felfritt.

•	 Stationär dator – Pentium IV 1,2 GHz eller  
AMD 2000 MHz

•	 Bärbar dator – med minst 1 GHz.
•	 Laserskrivare – kompletta och fullt 

fungerande. OK med tom toner om den  
sitter kvar.

•	 Kopiatorer – kompletta och fullt fungerande.
•	 Faxar – endast laserfax som fungerar. 

Visst förtjänar din dator  
ett längre liv?

SMS:a oss på 0768-285733
Så kontaktar vi er eller du kan kontakta  

oss via e-post eller telefon!

Datorer får nytt liv i Afrika
Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
har tillsammans skänkt 190 datorer,  
143 tangentbord, 17 skrivare, 3 faxar och  
1 scanner till ComputerAid Swedens arbete. 
I stället för att de begagnade maskinerna 
skrotas, tas de nu i bruk på skolor och sjukhus 
i Etiopien.

Idéen föddes när Handelshögsskolans IT-
samordnare Stefan Nylander inledde arbetet 
med att byta skrivarsystem på skolan. De 
flesta av de gamla skrivarna ingick i en 
återköpsaffär, men många riskerade att 
skrotas, trots att de fortfarande fungerade. 
Eftersom antalet datasalar minskats fanns  
det också en stor mängd datorer som inte  
längre användes. 

Stefan kontaktade då ComputerAid Sweden 
och ingick ett avtal om överlåtande av 
maskinerna. Personalen vid ComputerAid 
Sweden började sedan jobbet med att 
raderada hårddiskarna med särskilda, 
säkerhetsklassade program, och installerade 

licensfria operativsystem och programvaror för 
att göra datorerna fräscha och klara för de nya 
användarna. 

Den mottagande hjälporganisationen på plats 
ser till att datorerna hamnar på rätt ställe och 
tar ansvar för att rapportera till ComputerAid 
Sweden att utrustningen används för det 
avsedda syftet. På detta vis minimeras risken 
för missbruk. ComputerAid Sweden kräver 
också att hjälporganisationerna upprättar  
en plan för hur datorernas komponenter  
ska återvinnas den dag de inte längre  
kan användas.


