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Sedan i början av 2018 har iordningställande av större och mer praktiska lokaler i grannfastigheten till Human Bridge 
i Holsbybrunn pågått. Delar av befintligt pallställage har anpassats eller monterats ner och nya verkstäder har börjat 
byggas upp. Nu är största delen av biståndsverksamheten flyttad och arbetet kan mer och mer återgå till att lasta ut 
biståndsmaterial. Större och mer anpassade lokaler för in- och utlastning ger en bättre arbetsmiljö. Därmed skapas 
ökad effektivitet och ännu mer möjlighet att utföra insatser för människa och miljö. 

Anpassade lokaler underlättar insatser för människor i behov av biståndsmaterial. Human Bridge har nu mer plats 
att utveckla verksamheten. 

SJUKVÅRD - REGION NORRBOTTEN
Ända upp till Boden finns medvetenhe-
ten om vikten av att låta överblivet väl 
fungerande material gå vidare och fort-
sätta göra nytta. Peter Gillnäs har arbe-
tat som utredare på Region Norrbotten 
och hade då som sidouppgift att vara 
regionens biståndshandläggare, något 
han lämnade över till sin efterträdare 
under 2017. Under hans tid vid upp-
giften skickades 35 långtradare med 
utrustning och material från Boden för 
att fortsätta ut i världen. Sju av dessa 
långtradare har skett inom samarbetet 
med Human Bridge.
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om vilken typ av material, hjälpmedel 
eller utrustning vi har och vilket behov 
som finns samlar vi materialet på en 
plats, säger Peter och fortsätter. Det har 
fungerat mycket bra under tiden med 
Human Bridge.

När det finns tillräckligt med material för 
att fylla en långtradare beställs frakt 
från Boden till huvuddepån i Holsby-
brunn av Human Bridge. Efter den 1 271 
kilometer långa vägen till Holsbybrunn 
kontrolleras materialet och packas på en 
annan bil eller i container för att sedan 
ge sig ut på en minst lika lång resa till. 


