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HUMAN BRIDGE

Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Genom insamling 
och leverans av utrangerad sjukvårdsutrustning, begagnade textilier samt förnödenheter skapas 
bättre förutsättningar för människor i utsatta länder och en rättvisare resursfördelning. Human Bridge 
bildades 2001 av Läkarmissionen och Erikshjälpen och har en unik affärsmodell för att finansiera sitt 
biståndsarbete genom förädling och försäljning av textilier. En mindre del av finansieringen kommer från 
grundarna och gåvor från allmänheten. 
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Framsida/baksida: Bild tagen i samband med projekt resa till Mocambique. Elever på en utav skolorna 
som tack vare en donation av takplåt från Plannja Plåt och våra biståndssändningar fick nya tak till sin 
lektionssal. Läs mer om våra insatser till cyklondrabbade Mocambique på sidan 30.
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LEDARE – I KATASTROFENS SPÅR

"Det är smärtsamt att säga att mitt land och staden 
Beira kommer att gå till historien som den första stad 
som utplånats till följd av klimatförändringarna."

Moçambiques tidigare utbildningsminister och första dam, Graça Machel

I mars 2019 drabbades staden Beira och närliggande 
områden i centrala Mocambique av cyklonen Idai, 
en av de värsta naturkatastroferna som någonsin 
har drabbat södra halvklotet. Vindar på närmare 180 
km i timmen orsakade ofattbar förödelse i staden 
och på kringliggande landsbygd. Vattennivåer på tre 
meter över det normala gjorde sitt till att förstöra 
det som stod kvar efter vindens framfart.  Resultatet 
var förödande. Hundratusentals människor förlora-
de sina hem, sjukhus och skolor stod utan tak, infra-
strukturen var sönderslagen. Bara sex veckor senare 
drabbade ytterligare en cyklon, Kenneth, det redan 
sargade landet, denna gång ett 100-tal mil längre 
norrut.  Läs mer om våra insatser för Mocambique 
längre fram i årsberättelsen.

En vanlig fråga vi får är just den om insatser vid 
katastrofer; Vad är det som avgör om Human Brid-
ge kan eller ska engagera sig i humanitära insat-
ser efter en katastrof? När en katastrof inträffar, 
oavsett den är orsakad av natur eller mänskligt 
påfund, krävs oftast omfattande insatser från 
omvärlden. Stora statsstödda organisationer såsom 
FN med alla sina organ, WHO, bilaterala insatser 
av regeringar, går oftast in med de akuta stöden 
som måste till för att kortsiktigt rädda liv. De finns 
många stora ideella organisationer som i ett tidigt 
skede agerar och bidrar. På kort tid kan hundra-
tals organisationer finnas på plats för att bidra på 
det sätt dom kan. Alla dessa insatser kräver stora 
resurser, det är fantastiskt och nödvändigt att en-
gagemanget finns. 

Human Bridge, som en mindre, egenfinansierad 
ideell organisation, har som primärt mål att förse 
sjukhus och institutioner med begagnad sjukvårds-
utrustning och förbrukningsmaterial. Härutöver 
har vi alltid tillgång till kläder och skor som är 
stort behov av såväl i katastrofsammanhang som 
i utsatta länder för övrigt. Den akuta katastrofin-
satsen är alltså inte det vi har fokus på att utföra. 
Vårt bidrag är mer långsiktig till sin natur, där vi 
strävar efter att finnas med under en längre tid 
genom att förse med utrustning för återuppbygg-

nad av främst sjukvården i ett 
land. När omvärldens blickar 
har riktats mot nya katastrofer 
och resurser förflyttas till dessa 
oroshärdar finns vi därför ofta 
kvar med våra insatser som tar 
tid att genomföra men vår erfa-
renhet är att det komplement 
vi utgör till de första akuta 
insatserna är av stort värde och 
inte minst uppmuntran. 

När det gäller Beira, Mocambi-
que, föll det sig så att Human 
Bridge hade pågående samar-
bete med en lokal organisation 
i staden redan innan stormen slog till. I ett sådant 
läge var det enkelt för oss att agera. Det har nu gått 
ett år sedan Idai drabbade Beira, det är länge sedan 
nyheten om katastrofen har lagt sig, men kvarstår 
det faktum att staden har mycket lång väg att gå 
till återställande. Vårt stöd till sjukvården kommer 
därför att fortsätta ett bra tag till.

Att lägga ut denna årsberättelse som färdigställts 
under en tid präglad av covid-19 pandemin som hela 
världen är drabbad av, och inte kommentera just 
denna situation, låter sig inte göras. Sannolikt de 
flesta organisationer påverkas mer eller mindre av 
den kris vi just nu genomlever. Minskade intäkter är 
ett faktum för de allra flesta, med direkt inverkan på 
pågående och planerade insatser. Även Human Brid-
ge har fått se hur intäkter och överskott från verk-
samhet på kort tid har decimerats. Vi har hamnat i 
ett läge där vi nödgats pausa våra biståndsinsatser 
till dess att vi lyckas återuppbygga det nödvändiga 
överskottet som är en förutsättning för vårt ändamål. 
Att bistå människor i nöd är själen i vår organisation, 
att därför tvingas avslå bön om hjälp skär ända in i 
märgen. Ändå är detta ett beslut vi måste hålla oss 
till för den långsiktiga hållbarheten. 

Robert Bergman, Direktor
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Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som framförallt 
arbetar för att människor i utsatta länder ska få tillgång till bättre 
och säkrare vård och en tryggare vardag.

Human Bridge stöttar sjukhus, kliniker och organisationer världen över med 
sjukvårdsutrustning och handikappmaterial – utrustning som är väl genomgången 
av våra tekniker innan den skickas ut som bistånd. Det är sjukvårdsutrustning som 
inte längre används på våra svenska sjukhus som får göra nytta en andra gång för 
människor som lever i utsatta länder. 

Stora volymer textilier samlas in årligen som delvis finansierar biståndsinsatserna; 
en del går till försäljning i Lindra Second Hand eller säljs till sorteringsbolag i 
Europa och en del sorteras ut till att utgöra bistånd. Stiftelsen anskaffar också annat 
material och förnödenheter till människor som befinner sig i en katastrofsituation 
efter tillexempel en naturkatastrof eller på flykt från krig och oroligheter. 

HUMAN BRIDGE

Här packar Lotta Gustafsson på Human Bridge speci-
allådor som ska användas på en liten klinik i Burundi. 
I landet stöttar vi många kliniker som ligger långt 
ute på landsbygden för att komma nära befolkning-
en. Lådorna packas med allt som en liten klinik kan 
behöva; blodtrycksmätare, stetoskop, termometrar, 
instrument till att lägga om sår och sy ihop mindre 
skador med samt olika typer av förband med mera. 

VISION
Vi vill genom ett behovsanpassat materialbistånd 
utveckla och skapa en rättvisare global resursför-
delning på ett miljöeffektivt sätt.

MISSION
Vi använder resurser som finns i att återanvända 
och återvinna material till bistånd. Insatserna 
genomförs främst med insamlad sjukvårdsut-
rustning och material men även med kläder. 
Utbildning och andra närliggande utvecklingsin-
satser ingår. Våra projekt genomförs i länder och 
områden där vårt bistånd behövs som mest. 

VÄRDEGRUND
Human Bridges verksamhet har sin grund i en 
människosyn med alla människors lika värde. 
Det innebär att vår verksamhet inte begränsas 
av exempelvis etniska, religiösa eller politiska 
faktorer. Våra biståndsprojekt ser vi som samar-
beten mellan oss och mottagaren. Vår önskan är 
att den lokala partnern är aktiv och medverkar i 
genomförandet av insatsen. Projekten ska stödja 
människors möjlighet att växa som individer och 
att själva få bättre förutsättningar att skapa en 
fungerande tillvaro.
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Till huvuddepån kommer all sjukvårdsutrustning in 
för genomgång inför leverans till våra mottagare 
runt om i världen. Här finns verkstäder där sängar, 
rullstolar och teknisk sjukvårdsutrustning som 
ultraljud, kuvöser och andra övervakningsmaskiner 
testas och rekonditioneras. 
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ÖSTEUROPA

206 SÄNDNINGAR 
TILL 19 LÄNDER
Under 2019 har totalt 2320 ton sjukvårdsmaterial, 
handikapputrustning, kläder och andra förnöden-
heter levererats till mottagare världen över. 206 
sändningar har levererats från Human Bridge i 
Sverige, med i många fall livsnödvändig sjukvårds-
utrustning för att ge människor bättre och tryggare 
tillgång till sjuk- och hälsovård i utsatta länder. Ned-
an följer en sammanställning över bland annat hur 
materialet har fördelats mellan olika områden.

KLÄDER OCH SKOR ÖVRIGT MATERIAL

ÅR ANTAL

2019           206
2018       211
2017       204

BISTÅNDSSÄNDNINGAR SJUKVÅRDSMATERIAL

JÄMFÖRELSE ÖVER TRE ÅR

FÖRDELNING AV MATERIAL, I VIKT, TILL RESPEKTIVE REGION

43% 10%44%1% 2%

BALKAN
AFRIKA
BALTIKUM

MELLANÖSTERN

40% 44% 8% 6%2%

34% 44% 18% 2%2%

KLÄDER OCH SKOR

SJUKVÅRDSMATERIAL

inkl. katastrofmaterialÖVRIGT

ÅR TON

2019           911
2018       977
2017    1 027

TON

847
814
776

ÅR 

2019 
2018           
2017 

TON

562
511
364

ÅR 

2019 
2018           
2017 
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ÖSTEUROPA: Moldavien, Polen, Rumänien, Ukraina, Ungern
BALTIKUM: Estland, Lettland
AFRIKA: Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Mocambique, 
Somalia, Tanzania, Eritrea, Guinea
BALKAN: Albanien, Grekland, Kosovo
MELLANÖSTERN: Irak

TOTALA ANTALET SÄNDNINGAR TILL RESPEKTIVE REGION 
(sändning = 40 fots container/en trailer)
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MILJÖ

MILJÖARBETE
Återanvändning är nyckelord för vår verksamhet. Allt från tandläkarstolar, kuvöser, rull
stolar samt skor och kläder får nya användare. Återanvändning är ur miljösynpunkt bland 
det effektivaste sättet att tillvarata jordens resurser. Genom att samla in och återanvända 
material frigörs också medel till att genomföra biståndsprojekt.

Här får en värmesäng från Human 
Bridge förlängd livslängd på ett 
sjukhus i Tanzania. 
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MILJÖ

INSAMLING AV SJUKVÅRDSUT-
RUSTNING OCH HANDIKAPP-
HJÄLPMEDEL
Human Bridges miljöarbete syftar till att 
material används på ett effektivt sätt för att 
minska nyttjande av ändliga resurser. Allt 
som kan användas en andra gång är en stor 
miljövinst.

Prioriteten är att samla in utrangerad sjukvårdsut-
rustning och handikapphjälpmedel från våra svens-
ka sjukhus och vårdinrättningar. Funktionstesta och 
skicka ut till sjukhus, kliniker och organisationer 
runt om i världen som är i behov av hjälp. 

Human Bridge har flera depåer runt om i landet, 
två i Stockholm, en i Göteborg och en i Genarp där 
sjukvårdsmaterial samlas in för att sedan fraktas till 
huvuddepån i Holsbybrunn för genomgång. Det kan 
vara allt från sängar och kryckor, rull- och gåstolar 
till teknisk utrustning som kuvöser och övervak-
ningsutrustning samt kirurgiska instrument och 
förbrukningsmaterial. 

Under 2019 tog vi tillvara på 847 ton sjukvårdsma-
terial och tillexempel fick omkring 2450 sängar och 
2570 rullstolar nya brukare genom Human Bridge – 
istället för att gå till återvinning.

INSAMLING OCH RECYKLING 
AV BEGAGNADE TEXTILIER
Human Bridges insamling och hantering av 
begagnade textilier ska leva upp till moderna 
miljökrav och bidra till att Naturvårdsverkets 
ambitiösa målsättning för insamling av texti
lier kan uppnås.

Förutom hela och rena textilier ska därför också 
textilier tas emot som kan användas i en recycling 
process, där textilierna antingen skärs till torktrasor 
eller fragmenteras för fiberåtervinning.

Human Bridge har över 2500 insamlingsstationer 
runt om i Sverige. Huvudmål i all sortering är att se 
till att så mycket som möjligt återanvänds på det 
sätt som det ursprungligen var tänkt. Därefter ska 
så mycket som möjligt återvinnas, medan minsta 
möjliga volym får användas för energiutvinning. 

Med vetskap om att tillverkning av kläder och tex-
tilier är bland de mest miljöbelastande verksamhe-
terna globalt, är Human Bridge stolt över att kunna 
bidra till minskning av denna negativa påverkan. 

Den genomsnittliga fördelningen av sorteringen över 
ett år är följande: återanvändning 79%, återvinning 
14%, energiutvinning 5% och annat material (embal-
lage mm.) 2%.

Utrustning radas upp på biståndsde-
pån i Holsbybrunn efter en hämtning 
på en vårdinrättning i Sverige.
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MILJÖ 

SIPTEX – EN 
INNOVATIV SORTERINGSMETOD
SIPTex ”Svensk Innovationsplattform för 
Textilsortering” blir industrianläggning i 
Malmö 2020. Fram tills idag har ett gediget 
forskningsarbete tagit fram denna innovativa 
sorteringsmetod för textilier. Allt för att så lite 
som möjligt ska gå till spillo. Human Bridge 
– Nordens största insamlingsaktör har varit 
med från starten.

Sommaren 2015 startade steg 1 i det Vinnova finan-
sierade projektet ”SIPTex” med målsättningen att 
kunna bli ”en avgörande länk mellan insamling och 
effektiv återanvändning och återvinning av insamla-
de textilier”. 

Sorteringsmetoden i den helautomatiska anlägg-
ningen bygger på NIR sensorer. Dessa kan skanna 
och avläsa fibersammansättningen i textilier som 
har klassats endast vara lämpliga för en återvin-
ningsprocess. Bedömningen om ett plagg eller en 
textilprodukt kan återanvändas eller skall skickas 
till återvinning måste dock fortfarande först ske 
manuellt. Resultatet blir diverse fibergrupper i t.ex. 

bomull eller polyester m.fl. som har en ”kvalitets-
säkrad” fibersammansättning och som efterfrågas 
av olika industriföretag som ”sekundär råvara” för 
diverse tillverkningsprocesser och i växande grad 
också för nyproduktion av textilier.

HUMAN BRIDGE DELAKTIG FRÅN START
Det svenska forskningsinstitutet IVL har lett projek-
tet med Human Bridge som aktiv partner från start. 
Vi har ställt testmaterial till förfogande och senare 
under steg 2 haft det operativa ansvaret för driften 
av en demo-anläggning under ett år. Engagemang-
et har varit förknippat med betydande kostnader 
för bland annat personal och transporter. För en 
biståndsorganisation är ett sådant engagemang 
naturligtvis inte någon ”självklarhet”. Som Nordens 
största insamlingsaktör av textilier är Human Bridge 
dock väl insatt i textilbranschens många utmaning-
ar och vi ser tydligt behovet av effektivisering fram 
för allt i den framtida hanteringen av textilier som 
inte längre kan återanvändas. Vi har i många år ar-
betat innovativt främst kring insamling och logistik. 
Nya storskaliga sorteringslösningar ligger också i 
Human Bridges eget intresse.

Steg 3 i projektet är att bygga en fullskalig 
anläggning i Malmö, där fyra stycken av denna 
autosorteringsmaskin kommer att jobba sida 
vid sida. Anläggningen kommer att tas i drift 
sommaren 2020. 
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Med stolthet kan vi nu säga att vårt engagemang 
har bidragit till positiva testresultat. De har varit 
tillräckligt lovande och övertygande för att kunna 
fungera som beslutsunderlag för Skånekommuner-
nas gemensamma avfallsbolag ”Sysav”, som vill dri-
va sorteringsanläggningen affärsmässigt framöver.

SNART IGÅNG
Vinnova finansierade projekt är indelade i tre steg 
och förra året beviljade Vinnova Sysavs och IVL:s 
ansökan om ca 20 miljoner i utvecklingsstöd för att 
kunna inleda det tredje och sista steget: att driva 
anläggningen som en industri.

Anläggningen kommer att placeras i Malmös hamn 
och beräknas starta sommaren 2020. Intresset för 
den nya industrin är mycket stort, såväl kända stora 
textilproducenter, europeiska forskningsinstitut, åter-
vinningsindustrier, second hand aktörer och många 
fler är delaktiga som ”stakeholders” för att kunna ta 

del av kommande resultat och för att främja sorte-
ringens förankring i branschen på bred front.

Human Bridge är representerad och medverkar i 
styrgruppen som under två år kommer att arbeta 
under ledning av IVL, sedan upphör Vinnovas med-
finansiering och industriföretaget förväntas kunna 
stå på egna ben.

Även utan ”kristallkula” som visar framtiden står 
det klart att denna globalt unika sorteringsanlägg-
ning kommer förändra hanteringen av post-consu-
mer textilier i Sverige och regionen kring Malmö/
Köpenhamn. Insamlings- och sorteringsaktörerna 
får nya möjligheter att ”anpassa” sina verksamheter. 
Denna nya sorteringsmetod kommer inte att lösa 
alla branschens utmaningar men Human Bridge ser 
fram emot starten i sommar och skall fortsätta på 
den inslagna ”innovativa” vägen.

Att förvalta begagnade textilier på ett miljö
riktigt sätt är mångfacetterad och komplice
rad. Insikten som de senaste åren har vuxit 
om att textilier svarar för en betydande del 
av negativ global miljöpåverkan under sin 
livscykel, har medfört att hanteringen av be
gagnade textilier genomgår stora och snabba 
förändringar. 

En av konsekvenserna är att naturligtvis att insam-
lingsvolymerna skall och måste öka. Istället för 
framför allt ”hela och rena” kläder för återanvänd-
ning heter det nu att konsumenterna också skall 
lämna sina trasiga och slitna textilier för återvinning 
till insamlingsaktörerna.

Textilier som inte lämpar sig för fortsatt 
användning skall återvinnas och bud-
skapet är därför att dessa också skall 
lämnas till insamling. Detta innebär att 
”hela och rena” textilier i växande grad 
blandas med slitna, vilket naturligt-
vis påverkar snittvärdet negativt. Som 
miljö engagerad organisation välkomnar 
vi och deltar aktivt i projekt som syftar 
till att öka återvinningen av textilier. 

Det forskas intensivt med många lovande resultat. 
Hittills ligger dock dessa på laboratorie- och demo-
nivå. Vad som behövs är storskaliga industriella 
produktionsanläggningar för att vi skall kunna ta 
hand om/förvalta de enorma volymer av textilier 
som faktiskt inte längre kan återanvändas. Det 
är först när detta blir verklighet som textilier för 
återvinning blir en efterfrågad produkt samt får ett 
värde som råvara till en ny tillverkningsprocess.
Under tiden förändras insamlingsaktörernas eko-
nomiska villkor, eftersom snittvärdet sjunker i takt 
med att vi förväntas ta emot allt större volymer 
trasiga textilier. Det är just detta snittvärde som 
textilierna representerar som är tänkt att inbringa 
den intäkt som skall täcka insamlingskostnader 
och därutöver generera ett överskott.

Textilinsamling är för Human Bridge 
kopplad till ett tydligt miljöen-

gagemang, i enlighet med 
våra kärnområden bistånd, 
miljö och sociala insatser. 
Samtidigt är också själva 
textilinsamlingen det som 
skapar de finansiella förut-
sättningarna för att bedriva 
vårt biståndsarbete. 

FIBERÅTERVINNING – 
EN KOMPLICERAD PROCESS
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SOCIALA INSATSER
Vi har möjlighet att erbjuda praktikplatser för människor som behöver arbets 
och/eller språkträning. Vår ambition är att kunna erbjuda meningsfulla sysslor 
och god gemenskap.

En viktig del i Human Bridges arbete är de sociala 
insatser vi kan erbjuda. I vår verksamhet har vi, 
förutom personal och volontärer, också möjlighet att 
erbjuda rehabilitering, arbetsträning och praktik för 
människor som av olika anledningar är i behov av 
stöd för att ta sig ut på arbetsmarknaden. På så vis 
ges sysselsättning för arbetslösa och vår ambition 
är att kunna erbjuda en meningsfull gemenskap där 
alla ska känna sig välkomna. 

Vårt samarbete sker i huvudsak med kommunens 
arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen på de 
orter där vi finns. 

Inom Human Bridge finns möjlighet att göra prak-
tik inom lager- och sorteringsarbete. Inom Lindra 
Second Hand kan praktikplatser erbjudas i både 
beredning av varor samt arbete i butik.

SOCIALA INSATSER

På sorteringen i Holsbybrunn har 23 personer fått trygghet, gemenskap och 
en meningsfull vardag genom olika arbetsmarknadsinsatser under 2019. Här 
sorteras insamlat material till biståndssändningar samt till Lindra Second 
Hand. Human Bridge har fem sorteringar i landet.
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SOCIALA INSATSER

PROVA PÅ, TESTA OCH SE VAD SOM 
PASSAR JUST DIG BÄST!
Magasinet driver daglig verksamhet i Vetlanda. 
Här skapas meningsfulla arbeten för personer 
med funktionsnedsättning och målet är att 
varje individ ska få så stort samhällsdeltag
ande som möjligt. Magasinet har samarbetat 
med Human Bridge i många år.

Deltagarna från Magasinet som kommer till Human 
Bridge arbetar med att sortera textilier. Vad som 
sorteras varierar. Det kan vara kläder, sjukhustextiler, 
skor samt barnkläder. Två dagar i veckan kommer ett 
glatt gäng till sorteringen i Holsbybrunn.

För deltagare i Magasinets dagligaverksamhet finns 
det många olika sorters sysslor att utföra, och man 
kan prova sig fram för att se vad som passar ens per-
sonlighet bäst. Ann-Sofie Pedersen är en av deltagar-
na, hon kommer till Human Bridge varje måndag för 
att sortera kläder, kläder som antingen ska gå vidare 
till människor i utsatta länder via biståndssändning-
ar eller till försäljning i secondhand-butikerna, Lindra 
Second Hand.

Ann-Sofi har varit aktiv i Magasinet i ett par år nu, 
och hon provar på lite allt möjligt. Till Human Bridge 
kommer hon på måndagar tillsammans med ca nio 
andra Magasinet-kompisar. Kläder och skor som de 
sorterar är ofta skänkta av olika företag, idag var det 
från Polarn o. Pyret. Hon lägger kläderna i olika säck-
ar, en för sommar- och en för vinterkläder. 

– Jag trivs här. Och det bästa med måndagarna hos 
Human Bridge är att det vi gör är så viktigt för andra, 
för människor som lever och bor i fattiga länder, 
säger Ann-Sofie.

Kläderna som kommer in från Polarn o. Pyret till Hu-
man Bridge är främst barnkläder. Det är reklamatio-
ner och returer från kunder samt överskott från lager. 

Mats Eriksson, chef för textilsorteringen i Holsby-
brunn poängterar vikten av Magasinet. 
– Det är ett win win samarbete, vi bidrar med en me-
ningsfull syssla samtidigt som vi som biståndsorgani-
sation får hjälp med vissa arbetssysslor, säger Mats.

Ann-Sofi är inte bara här hos oss, hon varierar sina 
insatser. Hon bakar i Magasinets bageri och har ett 
åtagande i en så kallad utflyttad verksamhet hos Ö&B 
i Vetlanda, där packar hon upp varor som sedan ska 
säljas i butiken. I bageriet som ligger i Magasinets 
lokaler i Vetlanda bakas det allt möjligt: bullar, bröd, 
chokladbollar och kakor, ja vad som helst som kom-
mer in som en beställning, både från privatpersoner 
och företag. 
– Det bästa med Magasinet är variationen säger 
Ann-Sofie, att det finns något för alla. Alla tre syssel-
sättningarna som engagerar mig är bra på sitt eget 
vis, tycker Ann-Sofie.

Kläderna som sorteras av Magasinet är skänkta 
av olika företag. Just idag var det Polarn o. Pyrets 
kläder som var på sorteringsbordet.

Magasinets, dagliga-
verksamhet i Vetlanda 
har varit engagerade 
hos Human Bridge 
sedan stiftelsen bild-
ades. Här är Ann-So-
fie Pedersen, en av 
deltagarna.
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LINDRA SECOND HAND

I secondhand-butikerna hittar du bra begagnade 
kläder, skor, möbler och husgeråd. Nästan allt du be-
höver för en hållbar livsstil! Att handla second hand 
ligger i tiden och är viktigt för miljön. När second 
hand-varan helt ersätter ett planerat köp av en ny 
vara är miljövinsten som störst, genom att tillex-
empel material, energi, transporter med mera inte 
behövs till en ny produkt.

Praktik och Arbetsträning fi nns det möjlighet till i 
alla Lindras butiker och är en viktig del av verksam-
heten. Här får man chansen att ta sig ut i arbetsli-
vet, men i sin egen takt efter en långtidssjukskriv-
ning eller om man är ny i Sverige och vill lära sig 
språket och/eller om man behöver få mer arbets-
livserfarenhet. Det fi nnas många anledningar till att 
en praktikplats kan vara det bästa alternativet vid 

en viss tidpunkt i livet. Efter avslutad praktik eller 
arbetsträning får man referenser och ett intyg på sin 
tid hos Lindra som kan användas när man söker sig 
vidare till nya utmaningar.

Lindra Second Hand bidrar till en bättre miljö samt 
hjälper människor runt om i världen som lever i 
utsatta länder att få en tryggare vardag via Human 
Bridge. På så vis blir en handling i Lindra Second 
Hand en god handling, i dubbel bemärkelse!

2019 fanns det 11 Lindra butiker runt om i Sverige. 
På hemsidan www.lindra.se hittar du var butikerna 
fi nns och kontaktuppgifter till var och en.

Lindra ideell förening bildades 2013. Allt överskott från Lindras secondhand
butiker går till att genomföra biståndsinsatser i samverkan med Human Bridge. 

Den senaste butiken öppnade upp i Gårdsten i Göteborg. 
Butikslokalen är en före detta blomsteraff är, öppen vacker 
och med fi nt ljusinsläpp. 

 LINDRA SECOND HAND

En god 
handling
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LINDRA SECOND HAND

LINDRA I GÅRDSTEN –
SOCIALT OCH HÅLLBART
Lindra i Gårdsten öppnade sina portar 25 maj 
2019 – och det i en vacker lokal, en före detta 
blomsteraffär med fantastiskt ljusinsläpp och 
med en stor innergård. Det är en butik med 
fyndpotential, full med begagnade och håll
bara prylar, kläder och möbler.

Platsen är noga utvald till den nyöppnade butiken, 
Gårdsten valdes på grund av det sociala och hållba-
ra engagemang som råder i området. Lars Råsberg, 
Tf. verksamhetsledare för Lindra Second Hand säger, 
”det är ett samhällsbyggande inte bara ett bostads-
område”. Efter några tuffa år där Gårdsten till och 
med ansågs vara Sveriges mest problemtyngda 
förort, så har nu vindarna vänt tack vare ett gediget 
förändringsarbete i stadsdelen.  

Gårdstensbostäder, som är en del av allmännyttan i 
Göteborg är hyresvärd. Det fanns många spekulan-

ter som ville ta lokalen i bruk, men det var Lindra 
Second Hand som valdes ut, av delvis samma anled-
ning som vi valde området, på grund av det sociala 
engagemanget som kommer med Lindra samt det 
miljömässiga och moderna med att handla second 
hand.

Wahida Farhan är butikschef i butiken, hon har bott 
i Gårdsten i fyra år och märker hur området för-
vandlas till det bättre hela tiden. Wahida stormtrivs 
med sitt arbete på Lindra i Gårdsten. 
– Vi är ett superteam som arbetar tillsammans i 
butiken. Alla medarbetare är så serviceminded och 
lösningsorienterade, och vi fungerar så bra ihop.  Det 
är roligt att gå till jobbet och det är viktigt, för det 
är det våra kunder ska känna, att det är roligt att 
komma till oss i butiken. Hjärtligt välkomna in alla 
fyndsugna tillägger Wahida och ler.

Wahida är stolt butikschef på Lindra 
Second Hand i Gårdsten. Det blev 
många lyckönskningar och blom-
buketter på öppningsdagen.
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HÄR FINNS
LINDRA I SVERIGE 2020

Stockholm x 3

Högsby

Kalmar x 2

Ronneby

Nybro

Hjo

Har du någon gång 
vägarna förbi en 

Lindra-butik.

Välkommen in för 

en god handling!

Göteborg x 2

Adress och kontaktuppgifter hittar du på www.lindra.se
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BISTÅNDSINSATSER
Human Bridge genomför olika typer utav biståndsinsatser: långsiktiga 
projekt samt humanitära insatser vid flyktingkriser och naturkatastrofer. 
Här presenterar vi några några exempel på biståndsverksamhet 2019.

Central sjukhuset i Beira, Mocambique.
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BISTÅND

Human Bridges har ett långsiktigt engagemang i ett flertal länder i 
världen. Det handlar om att bidra till att bygga upp säker och tillgäng-
lig sjukvård i några av världens mest utsatta länder. Vi samarbetar 
med hälsoministerier samt lokala organisatione som finns på plats i 
länderna för att på bästa sätt planera och genomföra biståndsverk-
samheten efter mottagarnas specifika behov.

Under 2019 levererade Human Bridge  
sjukvårdsutrustning till sjukhus i Peje, 
Kosovo.



Årsberättelse 2019 /19

UTÖKAT BISTÅND TILL DR KONGO
Våra biståndsinsatser till DR Kongo kommer 
att utökas ytterligare. Under 2019 har plane
ring påbörjats för att stötta många sjukhus i 
västra DR Kongo. 

I DR Kongo är behovet av vårt materiella bistånd 
stort och våra biståndssändningar framöver kom-
mer att förbättra utrustningen på sjukhus avsevärt. 
Läkare och sjuksköterskor gör sitt bästa för att vårda 
patienter men med mycket begränsande resurser.

Robert Bergman, Direktor för Human Bridge har varit 
på projektresa i landet tillsammans med represen-
tanter för Equmeniakyrkan i Sverige. Här driver 
Equmeniakyrkans systerkyrkor sedan många år ett 
stort antal sjukhus och kliniker som också stöttas av 
samfundet i Sverige. 

I samverkan med Equmenia kommer Human Bridge 
arbeta för att möta dessa sjukhus behov av sjuk-
vårdsutrustning och material genom att löpande 
förse dom med sändningar från Sverige.

Kyrkorna i landet tar stort socialt ansvar och driver 
både sjukhus och skolor men också andra sociala 
projekt som underlättar livet för befolkningen. De 
medel som regeringen avsätter till sjukvård och 
skolor räcker långt ifrån till.

DR Kongo är ett av världens fattigaste länder, och har 
i många år präglats av krig, konflikter och korruption 
vilket medför en mycket svår livssituation för civil-
befolkningen, inte minst för kvinnor och barn.

En patientsal på ett 
sjukhus som vi kommer 
att stötta framöver.

I den här "gyne-
kologstolen" föds 
ca 200 barn varje 
månad.

BISTÅND
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Socialminister Lena Hallengren besökte Etio
pien för att diskutera samarbete i hälsovårds
arbetet. Med på resan var höga tjänstemän 
och företrädare för svenskt näringsliv. Human 
Bridge som den ledande svenska aktören 
inom sjukvården i landet representerades av 
Bo Guldstrand, styrelseordförande och Allan 
Carlsson, projektledare.

Vid besöket fördes bland annat samtal med den 
Etiopiske hälsovårdsministern och hans kollegor 
om vikten av utbildade medicintekniker som kan ta 
hand om den medicinska utrustningen på landets 
sjukhus samt studiebesök på ett antal sjukhus. 

Att hitta kunnig personal som kan installera och 
sedan serva de maskiner vi skickar till landet är inte 
alltid möjligt i den mån det behövs. Utbildningen på 
Human Bridge BioMedical College, där sjukvårdstek-
niker utbildas är viktig för landet, men förstärkning 
behövs. 

Arbetet i delegationen öppnar nu dörrar för samar-
bete mellan Human Bridge och företag som syftar 
till att säkerställa installation och reparation av 
sjukvårdsutrustning. 

På Human Bridge Bio-
Medical College i Etiopien 
utbildas sjukhustekniker.

BISTÅND

Entren till Human Bridge BioMedical College 
i Debre Markos, Etiopien. Av eleverna består 
40% av kvinnor som läser till sjukhustekniker.

PÅ RESA I ETIOPIEN 
MED SVENSKA SOCIALMINISTERN
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Julia

ADAMU HEDERSDOKTOR I ETIOPIEN
Under sommaren 2019 vid examensceremonin för 
Arsi University i Etiopien tilldelades vår landrepre-
sentant Adamu Anley en hedersdoktorstitel – för 
hans stora engagemang och hjärta samt det viktiga 
biståndsarbete inom sjukvården som Human Bridge 
genomför i landet. Samtidigt skänktes också stor 
tacksamhet till Human Bridge som biståndsorgani-
sation. Robert Bergman, direktor för Human Bridge, 
tog emot en storslagen trofé och ett diplom som ett 
erkännande och visad tacksamhet. 

Human Bridge har under många år arbetat för att 
förbättra sjukvården för människorna i landet. Att 
få uppskattning på detta vis, visar att våra bi-
ståndsinsatser gör skillnad för många.
Grattis Adamu till denna fina utmärkelse! 

NOBELS FREDPRIS TILL DR ABIYS – 
ETIOPIENS PREMIÄRMINISTER
Human Bridge står självklart på fredens sida - lik-
som Etiopiens premiärminister Dr Abiy Ahme som 
2019 ärades med Nobels fredspris. 

Human Bridge gläds över att Dr Abiys vision och ar-
bete för att skapa goda relationer både inom landet 
men också med närliggande länder uppmärksam-
mas på detta sätt. 

Vi har i flera år haft ett gott samarbete med pre-
miärministerns administration avseende våra 
biståndsinsatser för landets sjukvård. Vi ser fram 
emot ett fortsatt gott samarbete. Stort grattis från 
oss på Human Bridge!

HUMAN BRIDGE 
BIOMEDICAL COLLEGE
I juli månad tog en ny kull studenter sin teknikerex-
amen. Utbildningen har varit igång sedan 2016 och 
hittills har 342 studenter examinerats och de flesta 
jobbar nu ute på olika sjukhus runt om i landet. 
Grattis alla till examen!

De specialutbildade sjukhusteknikerna tar hand om 
den tekniska sjukvårdsutrustningen på sjukhusen. 
På så vis får även utrustning som Human Bridge 
skickar ner till Etiopien ett längre och mer hållbart 
liv i sitt nya land.  

Human Bridge gratulerar!

BISTÅND
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RUMÄNIEN – 
ACCEPTERADE MEN OSYNLIGA
På besök i Bukarest, Rumänien. Bakom den 
fina grinden, genom en trång gränd, i ett väl
mående område låg det lilla kyffet, inklämt. 
Utan el och vatten bodde här en familj med 
sex barn. Det sved i ögonen av fräna lukter 
från sanitära olägenheter: svett, urin, gamla 
matrester och mögel, men också av sorg över 
att se hur människor, även i vårt EU, kan ha det.

Vi besökte familjen tillsammans med vår samarbets-
partner Life and Light i landet. Vi levererade veckans 
matpaket och hygienartiklar. Enbart mat som inte 
kräver ett kylskåp. Life and Light har stöttat familjen 
under en längre tid och fyra utav familjens sex barn 
bor tillfälligt på Life and Lights barncenter inte långt 
där ifrån. Här får barnen utbildning, ordentlig mat 
och sköna sängar att sova i, trygghet, gemenskap och 
möjligheten att gå i skolan. 

Pappan i familjen jobbar på ett bygge under mycket 
osäkra förhållanden. Han säger att han jobbar hårt 
för att de fyra barnen som bor på barncentret ska 
kunna flytta hem igen. Life and Light finns där tills 
de är säkra på att familjen klarar sig på egen hand. 

Mitt i det fina kvarteret bodde familjen i misär, med 
välmående grannar. Ingen hjälpte dem, ingen såg 
dem, men heller klagade ingen, eller försökte få dem 
där ifrån. De var accepterade, men osynliga.

Life and Light gör ett fantastiskt arbete som ger 
många utsatta människor trygghet, mat för dagen 
och tak över huvudet för att ge några exempel. 

Life and Light är en av flera organisationer som 
Human Bridge samarbetar med i landet. Gemen-
samt har de att de arbetar för att göra situationen 
lite bättre för utsatta människor på olika vis. Hu-
man Bridge besökte under sommaren tre av dessa 
samarbetspartners: Life and Light, Dana och Prison 
Fellowship. 

Under 2019 gick 32 sändningar till landet med både 
sjuk- och handikapputrustning till sjukhus, kliniker 
och rehabiliteringscenter samt kläder och skor till 
fattiga och utsatta familjer.

På Life and Lights center får 
barn vara barn och kan släppa 
den tuffa vardagen.

Familjens lilla innergård. Kyffet 
som familjen bor i ligger inklämt 
i ett fint kvarter med välbärgade 
grannar.

BISTÅND
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UKRAINA - STÖD TILL 
RÖRELSEHINDRADE BARN
Under året 2019 öppnade ett helt nytt rehabi
literingscenter i den lilla staden Baranivka i 
Zhytomyr regionen i Ukraina.

Centret är till för att hjälpa rörelsehindrade barn 
med försvagade muskler. Här får barnen möjlighet 
till träning och stimulans som hjälper dem fram till 
en mer rörlig och värdefull vardag.

Human Bridge har försett rehabiliteringscentret 
med de redskap och den handikapputrustning som 
centret behövde för att starta upp verksamheten.

OLIVA Foundation var den samarbetspartner i 
Ukraina som såg till att centret fick vårt stöd. De är 
en av flera hjälporganisationer i landet som ser till 
att vårt material når ut till de människor och orga-
nisationer som behöver vårt stöd som mest.

Vid invigningsceremonin tillägnades Human Bridge och andra givare 
stor uppskattning – som tillsammans gjorde det möjligt att öppna 
rehabiliteringscentret för barn.

Vi donerade redskap för både 
inom- och utomhusträning.

BISTÅND
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GUINEA – EN NYBYGGD KLINIK

Leif, Human Bridges fastighetsansvarige har flera talanger. 
Här har han gått igenom, servat och säkerställt att motor-
cykeln fungerar helt som den ska, en BMW Offroad. 

Till en nybyggd klinik i Faranah, Guinea har 
en biståndssändning gått under 2019  inne
hållande det material en klinik behöver för att 
kunna öppna upp för patienter.
  
Staden Faranah har ca 100 000 invånare och här 
finns idag i stort sett ingen fungerande sjukvård. När 
kliniken står klar, kommer den att fungera som en 
enklare vårdcentral och förlossningsklinik. Här kom-
mer man vårda patienter med tillexempel malaria, 
tyfoid, anemi och andra vanligt förekommande 
sjukdomar samt utföra säkra förlossningar. Kliniken 
vill också kunna ge särskild hjälp till mödrar och 
undernärda barn.

Utöver det som vi vanligtvis skickar ut i förnöden-
heter till ett sjukhus eller en klinik fanns här också 
med en motorcykel, en BMW Offroad. Den servades 
noggrant och gjordes redo för att ta sig an nya ut-
maningar. Motorcykeln som är skänkt av en privat-
person, kommer verkligen att komma till nytta för 
personalen på kliniken. Ofta behöver de ge sig ut på 
nästan oframkomliga vägar för att nå sina patienter.

Guinea är ett litet land, hälften så stort som Sverige 
och ett av Afrikas fattigaste länder. Här bor en stor 
del av landets 12 miljoner invånare i kåkstäder. El 
och vatten är en bristvara och det försvårar inte 
bara det vardagliga livet för invånarna utan också 
sjukvården. 

Det är Pingstförsamlingen i Huskvarna tillsammans 
med samarbetspartners som finansierar bygget av 
kliniken.

BISTÅND

En datasimulerad förstudiebild av hur kliniken 
kommer att se ut när den är färdigbyggd.
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AKTION JULKLAPPEN 
SPRIDER LEENDEN HOS BARNEN
Tack till alla julklappshjältar! Tack vare er 
sprids julglädje till barn i några av Europas 
fattigaste länder. 17 458 julklappar är utdela
de till lika många barn från fattiga familjer i 
Moldavien, Rumänien och Ukraina.

I Rumäniens huvudstad Bukarest bor familjen Ma-
teescu. De lever fattigt och just nu bor hela familjen 
tillfälligt hos en släkting, för de har ingen annan-
stans at ta vägen. Julklappar är något som familjen i 
vanliga fall inte har råd med. Men tack vare kam-
panjen Aktion Julklappen och allt fint engagemang 
från barn och vuxna i Sverige blev det julklappsöpp-
ning för syskonen. 

Huset de bor i består av bara två rum. Ett kök och 
ett sovrum. Köket saknar både ytterdörr och värme. 
Det finns en gasolspis och en möbel att förvara mat 
och hushållsartiklar i. Kläder och textilier ligger i ett 

hörn i svarta sopsäckar. I sovrummet finns två säng-
ar, ett bord, en tv samt en kamin. Här eldar familjen 
för att få upp värmen. Och här inne är det varmt 
och skönt. Familjen har det mycket fattigt. Bägge 
föräldrarna är arbetslösa och försöker hitta tillfälli-
ga jobb, men det är svårt. Deras högsta önskan för 
framtiden är att stötta sina barn till att fullfölja sina 
studier. Att de utbildar sig så att de kan få ett yrke, 
kan försörja sig och få ett bättre liv än vad de själva 
har haft.

Aktion Julklappen är en kampanj som drivs av 
Läkarmissionen, där Human Bridge är samar
betspartner och den som samlar in och levere
rar julklapparna till mottagarorganisationer i 
Rumänien, Ukraina och Moldavien. Här kan du 
läsa mer om Aktion Julklappen: 
www.lakarmissionen.se/aktionjulklappen

Syskonen Marion 8 år, Alexandro 5 år och Andrea 12 år 
har fått var sitt paket. Trots att de är i olika åldrar har 
paketen samma innehåll, det fungerar bra! Skrivmate-
rial och hygienartiklar behöver alla och den personliga 
hälsningen från Sverige blir ofta barnens favorit. Foto: 
Läkarmissionen/Håkan Flank.

BISTÅND
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Att en människa ska behöva fly från krig och konflikter är ett 
omänskligt livsöde som inte verkar ta slut, tvärt om har det ökat 
under de senaste fem åren. En av orsakerna är kriget i Syrien som 
bröt ut 2011. Dagligen tvingas flera miljoner människor runt om 
i världen fly sina hem som följd av krig och oroligheter. Många 
tvingas skapa sig en vardag i kaosartade flyktingläger. Human 
Bridge stöttar flyktingar i Grekland, norra Irak samt Syrien. 

I de stora flyktinglägren växer barn upp, går i skolan 
och hittar sina vänner. De känner inte till ett liv utan-
för lägret och det finns ingenstans att ta vägen. 

BISTÅND
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Flyktingkrisen i Grekland är långt ifrån över. 
Sjukvårdsmaterial, kläder, skor och värmande 
filtar – allt är av stor vikt.

Dagligen kommer båtar, små osäkra gummibåtar över 
haven till de grekiska öarna, fyllda med människor 
med en dröm om ett bättre liv i Europa. Väl fram-
me möts de av kaos, av överfulla flyktingläger och 
ett sjukvårdssystem med begränsade resurser. En 
omänsklig situation.

Sjukhusen på de grekiska öarna kämpar med en låg 
budget som kommer med den ekonomiska kris som 
landet befinner sig i. Vårt bistånd i form av sjukvårds-
utrustning är nödvändig för att sjukhusen ska kunna 
ge den vård som krävs i en svår situation. Vi stöttar 
de statliga sjukhusen där alla kan söka vård.

I flyktinglägren försöker människor skapa sig en 
vardag. Här blir många strandsatta i väntan på en 
lång visumprocess. Under tiden lever de under svåra 
förhållanden. Human Bridge stöttar med kläder, 

skor, hygienartiklar och värmande filtar som täcker 
ett grundläggande behov.

Under 2019 skickade Human Bridge två containers 
med biståndsmaterial till hjälp för flyktingarna på 
de grekiska öarna. Arbetet kommer att fortgå under 
2020.

GREKLAND – TILL EUROPA 
MED EN DRÖM OM ETT BÄTTRE LIV

Under 2019 var det återigen en massiv flyk
tingström från Syrien till norra Irak. 

I denna humanitära katastrof råder det brist på till-
gänglig sjukvård för människorna i de kaotiska flyk-
tinglägren och sjukhusen i området är i stort behov 
av vårt materiella bistånd. Flera biståndssändningar 
har gått till de sjukhus dit flyktingar kan söka sig för 
att få vård. Både sjukvårdsutrustning och förbruk-
ningsmaterial har Human Bridge stöttat med.

Vi har även skickat förnödenheter till flyktinglägren; 
värmande kläder och filtar, hygienartiklar, babypa-
ket samt leksaker till barnen. Det är en tuff miljö i 
lägren för familjerna som flytt sina hem och lämnat 
allt bakom sig. Våra biståndssändningar ger en liten 
trygghet i en svår situation.

Human Bridge har kontinuerligt stöttat flyktingläger 
och sjukhus i norra Irak med sjukvårdsutrustning och 

förnödenheter ända sedan kriget i Syren bröt ut 2011. 
Situationen har sedan dess inte förbättrats och vårt 
bistånd är fortfarande lika nödvändigt till området. 

Under 2019 har även ett planeringsarbete pågått 
som möjliggör biståndssändningar till sjukhus på 
andra sidan gränsen, till Syrien, med start år 2020.

IRAK – BISTÅND SOM GER TRYGGHET

Många människor som tar 
till flykt får bara med sig 
det absolut nödvändigaste. 

En kuvös i bruk på ett sjukhus 
i staden Erbil i norra Irak. 

BISTÅND
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Det rapporteras att de närmaste årtiondena kommer antalet 
människor som utsätts för extrema väderkatastrofer att fördubb-
las. Att allt fler människor i världen kommer att drabbas av kli-
matrelaterade naturkatastrofer – som översvämningar, stormar, 
torka och skogsbränder. 

Biståndsinsatser till följd av extremväder samt naturkatastrofer är självfallet inget 
som vi kan planera för, men vi strävar efter att vara beredda på att kunna göra 
insatser. Under 2019 bidrog Human Bridge med katastrofbistånd till Mocambique 
som drabbades av två cykloner under väldigt kort tid samt Albanien som drabbads 
hårt av en jordbävning med flera hundra efterskalv. 

Jordbävningen i Albanien rämnade hus - mest äldre bebyggelse 
men även nybyggen i vissa områden. Var och vartannat hus strök 
med, de som hade turen att bo i ett hus som klarade sig berättar 
om grannarna som nu bor i en pappkartong. 

BISTÅND
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Albanien drabbades av en kraftig jordbävning 
i slutet av 2019 med en magnitud på 6,4 och 
kom med minst 250 efterskalv. Många miste 
sina liv och förlorade sina hem. De som hade 
möjlighet lämnade riskområdet och tog sig 
till säkrare områden – men många drabbade 
blev kvar – i tält och tillfälliga boenden och 
många i behov av vård. 

Human Bridge fick snabbt ut förnödenheter till det 
jordbävningsdrabbade området. Sjukvårds- och 
handikapputrustning till sjukhusen i området samt 
kläder och filtar med mera till människorna vars 
hem blev totalförstörda.

I Albanien har vi ett samarbete med den albanska 
organisationen Liria. Tack vare detta samarbete kun-
de vi med kort varsel skicka iväg vårt bistånd efter 
katastrofen.
- Vi kan vara väldigt snabba med att packa och fylla 
en lastbil eller container med det nödvändigaste 
som behövs i en nödsituation, säger Annika Ekholm 
Fröding som är ansvarig för biståndssändningarna 
till området. 

Vår kontaktperson i organisationen Liria heter Xha-
fer Balaj. Han är Kosovo-Alban och har bott i Sverige 
i många år, här arbetar han med logistiksamordning 
på ett åkeri. Xhafer är vår länk mellan Human Brid-
ge och sändningar till sjukhus och organisationer i 
Kosovo och Albanien. Hans erfarenhet och kontak-
ter i logistikbranschen i dessa länder bidrar till att 
förtullningsprocessen på mottagarsidan hanteras 
effektivt. Dessutom reser han ofta ner själv för att 
vara delaktig i processen. På så sätt säkerställer 
Xhafer att det inte blir några problem med införtull-
ningen och att allt i sändningen kommer fram dit 
det ska.

Tidigare under året har flera biståndssändningar 
levererats till Albanien, till ett sjukhus och en handi-
kapporganisation i staden Tropoje. En stad med 
mycket fattig befolkning i extremt behov av hjälp.

Sjukhuset är litet och eftersatt och ligger i den 
fattigaste regionen i Albaniens norra del, isolerad 
från huvudstaden med 6 timmars bilkörning på 
bergsvägar. På sjukhuset vittnar personalen om 
hur mycket säkrare och bättre vård de kan ge sina 
patienter efter att de fått utrusning från Human 

Bridge. Även patienterna påtalar att de märker stor 
skillnad på den vård som de får nu efter att våra 
biståndssändningar har kommit fram och tagits i 
bruk. 

Sjukhuset är i behov av fortsatt stöd, och vi kommer 
att skicka fler biståndssändningar under året.

KRAFTIG JORDBÄVNING I ALBANIEN

Operationssköterska på sjukhuset i staden Tropje, 
i Värmlands landstings vårduniform. Hon hälsar att 
utrustningen från Human Bridge till sjukhuset är 
mycket viktig för dem.

BISTÅND
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MOÇAMBIQUE – I SPÅREN EFTER 
CYKLONERNA IDAI OCH KENNETH

Mocambique drabbades svårt efter att cyklon
erna Idai och Kenneth på kort tid svepte in 
över kusten i mars 2019. Med vindstyrkor på 
230 km/h förstördes sjukhus, skolor och hem. 
Cyklonerna lämnade stort mänskligt lidande 
efter sig. 

Mer än tusen människor dog och över hundratusen-
tals hem skadades eller förstördes helt – nästan en 
hel region stod utan tak när vindarna avtog. Ingen 
kom undan Idai och Kenneth.

Human Bridges kontaktperson i landet beskrev situ-
ationen som katastrofal.
– Patienter behandlas under bar himmel. Sjukhusen 
i området kring staden Beira saknar delvis både tak 
och fönster. Situationen är katastrofal, skriver Paulo 
Aquimo i ett textmeddelande till Robert Bergman, 
Direktor för Human Bridge strax efter att vindarna 
hade bedarrat. 

Beira Central hospital är ett utav sjukhusen i centra-
la Beira. Att sjukhuset blev svårt tilltygat av cyklo-
nen Idais framfart med efterföljande översväm-
ningar och att flertalet av personalen blev hemlösa 
stoppade inte upp arbetet på sjukhuset. Patienter 
vårdades under bar himmel med de resurser som 
fanns tillgängliga fram tills att biståndssändningar 
kom fram och provisoriska tält kunde sättas upp på 
sjukhusområdet.

Träd rycktes upp med rötterna och hem slets sönder. 
Hundra tusentals människor fick sina hem förstörda 
och tvingades flytta ut till de tältläger som byggdes 
upp runt om i regionen på säkrare områden. Många 
fick bara med sig det absolut viktigaste i flykten, 
andra fick inte med sig någonting. I lägren finns det 
tillgång till färskvatten, skola och sjukvård. Många 
familjer stannar kvar på den nya säkrare platsen för 
att bygga upp sitt liv på nytt. 

Flera tältläger byggdes upp i Beira regionen. Hit flyt-
tade flera tusentals familjer för att överleva och bygga 
upp sitt liv igen. På området byggdes skolor upp, 
vatten installerades och viss sjukvård finns att tillgå.

BISTÅND
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Robert Bergman, direktor för Human Bridge till vänster i bild. 
Här på besök på Beira Central Hospital. Personalen visade runt 
på sjukhuset.  

BISTÅND
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Human Bridge skickade flera containers med sjuk-
vårdsutrustning till Beira Central Hospital. Opera-
tion- och undersöknings kit, operationsbord och 
lampor, doktorsväskor till läkare i fält, sjukhussäng-
ar och rullstolar lämnade Human Bridges bistånds-
depå i Holsbybrunn för att göra nytta i Mocambique. 
Även kläder, babypaket, värmande filtar och leksa-
ker till barnen kom fram till människor i tältlägren 
vars hem inte längre finns kvar.

FLERA BISTÅNDSSÄNDNINGAR KOM-
PLETTERADES MED TAKPLÅT
SSAB och Plannja plåt skänkte över 10 000 kvadratme-
ter takplåt. Takplåten var ett mycket viktigt bidrag till 
våra biståndssändningar. Första hälften av takplåten 
som kom fram avsattes till sjukhuset, andra hälften 
takplåt tillägnades skolor. Fem skolor i Beiras utkan-
ter som var extra utsatta valdes ut utav skolministe-
riet att få ta del av takplåten från våra sändningar. 

Provisoriska tält på sjukhusområdet, stöd från Italien. 
Med hjälp av tält byggdes det upp flera operationsrum 
och patientsalar som användes i väntan på att man 
kunde återställa de befintliga salarna inne på sjukhuset.

Utdelning av 
förnödenheter 
i ett utav flera 
tältläger som 
byggdes upp 
runt om i Beira. 

BISTÅND
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Robert Bergman, Direktor på Human Bridge följde 
upp biståndssändningarna till landet under som-
maren 2019 och besökte samtidigt de utvalda skolor 
som snart skulle få tak till sina klassrum. 
– Här började de tillfälliga taken gjorda av pre-
senning eller tygstycken ge vika och fladdrade för 
vinden. Eleverna samlade sig i det hörn av klass-
rummet som eventuellt hade lite skydd kvar mot 
den gassande solen berättar Robert. 

Biståndssändningarna till Beira i Mocambique var i 
följd av cyklonerna, en katastrof som landet drab-
bades utav. Human Bridge räknar med att finnas 
till stöd för Beira under en lång tid framöver – bistå 
sjukhuset med det material de fortsatt är i behov 
utav samt stötta de människor som fortfarande 
behöver förnödenheter för att klara sin vardag.

Tygstycken och trasiga plastpressningar utgör 
tillfälliga tak på de skolor som får ta emot ny 
takplåt från Plannja. 

BISTÅND



34/ Årsberättelse 2019 

Human Bridge samarbetar med många partners som stöttar vårt arbete på olika vis. Det 
kan röra sig om finansiella bidrag, materiella bidrag till våra biståndssändningar eller 
andra arbetsinsatser. Här nämner vi några av dem. 

SAMARBETEN

Två nya samarbetspartners är Nordic truckcenter 
och Skobes. Båda företagen har subventionerat så 
att Human Bridges har fått bra pris på bra lastbilar.

SAMARBETE
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SHOE REUSE ingår i Scorettgruppens hållbar
hetskoncept, målet är att inga skor ska bli till 
avfall i ett för tidigt skede.

Med SHOE REUSE uppmanar Scorettgruppen sina 
kunder till att skänka skor man inte längre vill ha, 
snarare än att låta dem stå oanvända i garderoben, 
så att de kan få ge glädje till någon annan. Som tack 
delas en värdecheck ut med 10% rabatt på nästa 
par skor.

Skor kan lämnas in i samtliga av kedjans butiker runt 
om i hela Sverige, det innefattar: Scorett, Håkanssons, 
Wallenbergs, Sneakers Corner och Scorett Outlet.

Under 2019 har Scorettgruppens kunder lämnat ca 
3000 par skor i Shoe Reuse-boxen. Majoriteten av 
dessa skor går till Human Bridge och vidare ut till 
behövande genom biståndsinsatser, utvalda skor 

utsas upp och lagas vid behov av Scorettgruppens 
egen skomakare, för att sedan säljas via andra-
handskonceptet REUSE som man kan köpa online 
via scorett.se.  

ONEMED erbjuder sina kunder ett helhetskon
cept – de är leverantörer av ett heltäckande sor
timent inom medicinskt förbrukningsmaterial. 

Human Bridge har ända sedan att biståndsorganisa-
tionen grundades varit en viktig ”kund” hos ONEMED. 
Human Bridge tar emot produkter som av olika 
anledningar inte skall säljas vidare till kund och som 
istället får göra nytta hos våra mottagare. 

Det finns en mängd anledningar till att produkter från 
ONEMED kommer Human Bridge till gagn; tillexem-
pel räcker det med att en kartong får en reva under 
leverans eller vid produktion eller att ett kontrakt 
med en kund löper ut och att dess lager inte har tagits 
i bruk under kontraktstiden. Oavsett anledning, utgör 
förbrukningsmaterialet en viktig komponent i våra 
biståndssändningar. 
– Den mixen, helheten av förbrukningsmaterial vi 
får från ONEMED är mycket viktig för oss, vi får allt 
som kan behövas på ett sjukhus eller en klinik säger 
Annika Ekholm Fröding ansvarig för det medicinska 
biståndsmaterialet på Human Bridge.

Vårt samarbete med ONEMED ökar och blir tajtare 
för varje år som går. ONEMED försöker styra om allt 
material som inte kan säljas till kund men som är 
fullt brukbart till Human Bridge. Det ingår i före t a-
gets miljöarbete. Vi ser fram emot en fortsatt positiv 
utveckling!

SAMARBETE

SHOE REUSE – "LÅT INTE 
DINA SKOR STÅ OANVÄNDA!"

ONEMED – FÖRBRUKNINGSMATERIAL 
TILL VÅRA BISTÅNDSSÄNDNINGAR

Lämna dina skor här! Så 
kommer de med säkerhet 
till glädje och nytta för 
någon som behöver.

Förbrukningsmaterial kan vara, plasthandskar, 
förbandsmaterial, kompressionsbindor, peanger, 
sprutor och kanyler för att nämna några.
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HUMAN BRIDGE - BISTÅND - SAMARBETENSAMARBETE

REGION JÖNKÖPING – AVTAL 
SIGNERAT FÖR SÄKRARE BISTÅND

Nu är avtalet äntligen signerat med vår egen 
region – Jönköpingsregionen. Human Bridge 
tar från och med signeringsdatum hand om 
all den fungerande medicinska utrustning 
som utrangeras från alla sjukhus i regionen.

Human Bridge har redan ett gott samarbete med 
fl era sjukhus i regionen sedan många år tillbaka, 
men nu fi nns ett formellt tecknat avtal. Detta tror 
vi kommer att leda till att utrangerat material tas 
tillvara i ännu högre grad än tidigare. 

I avtalet ingår att medicinteknisk utrangerad ut-
rustning till Human Bridge. 
– Det här avtalet stärker våra möjligheter att hjälpa 
sjukhus i andra länder som inte har samma resur-
ser som vi har i Sverige. Även om avtal med enskilda 
sjukhus är bra, så innebär ett avtal med en region 
att vi säkrar ett infl öde av material för genomgång, 
för att sedan skicka iväg till mottagarländer. Vi 
försöker arbeta långsiktigt med olika länder där det 
fi nns stora behov av sjukvårdsmaterial. Ju fl er avtal 

vi har desto säkrare blir vår planering av insatser, 
säger Robert Bergman, direktor för Human Bridge.

Även om sjukvårdsmaterialet som går vidare till 
Human Bridge är utrangerat från sjukhusen ska det 
vara fullt funktionsdugligt. Det kan handla om allt 
ifrån förbrukningsvaror och basutrustning så som 
sjukhussängar och handikapphjälpmedel, till avan-
cerad teknik som kuvöser och ultraljudsutrustning.
– Det här avtalet är jätteviktigt och ett bra sätt att 
kunna bistå andra länder som inte har samma förut-
sättningar som vi har. Nu blir det en struktur genom 
vårt verksamhetsområde Verksamhetsstöd & service 
som kommer att sköta detta och är inte längre enbart 
beroende av enskilda personer och kontakter, säger 
Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande.

Material som Human Bridges mottagare ständigt 
efterfrågar är kirurgiska instrument, sjukhussängar, 
medicinska möbler, rullstolar, hjälpmedel samt diag-
nostiska instrument. Avtalet är mycket välkommet!

Här signeras samarbetsavtalet i direktsändning av P4 Jönköping. Robert 
Bergman, direktor för Human Bridge, Mia Frisk, regionstyrelsens ordförande 
och Jane Ydman, tillförordnad regiondirektör. Foto: Johan W Avby
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SMÅTT, GOTT & VIKTIGT

VOLONTÄRER
Human Bridge har ett 100-tal 
engagerade volontärer i sin 
verksamhet. Det sorteras kläder 
och plockas ihop operationskit 
till biståndssändningar, varor 
ställs ut till försäljning i Lindras 
secondhand-butiker med mera.

Varje år gör vi något extra för 
våra volontärer som tack för 
deras engagemang och viktiga 
arbete under året. I höstas var vi 
på utflykt till Rudenstams vack-
ra äppelträdgård. Här åkte vi 
traktor genom äppelodlingarna 
och fikade på smarrig äpple-
kaka. En liten uppmuntran till 
våra fantastiska volontärer som 
betyder så mycket för Human 
Bridge och våra biståndsinsatser. 
Ett stort tack till er alla! 
– Som volontär på Human Bridge 
blir fritiden extra meningsfull 
och gemenskapen är fantastisk, 
säger Berit, volontär på Human 
Bridge. 

Om du också vill vara med i 
gemenskapen, eller vet någon i 
din omgivning som är intresse-
rad. Hör då av dig till oss! Mejla 
info@humanbridge.se eller ring 
0383 - 467475. 

GODKÄND GIVARE
Human Bridge är en godkänd 
gåvomottagare. Det innebär att 
du kan få skattereduktion när 
du skänker en pengagåva till oss. 
En ny bestämmelse som började 
gälla 1 juli 2019. 

Det finns några förutsättningar 
för att få skattereduktionen. Läs 
mer hos Skatteverket.

Alla våra projekt omfattas av 
skattereduktionen. För att du 
som givare ska få skattereduk-
tion för de gåvor du skänker till 
oss behöver vi ditt personnum-
mer. Märk din gåva, tillexempel 
med ”FÖRSTAHJÄLPEN”. 

BABYPAKET
Det är fantastiskt med alla 
sy- och stickgrupper runt om i 
Sverige! Vi är så tacksamma för 
all kärlek och omsorg som läggs 
på att ta fram babypaket, som 
sedan ger trygghet och värme 
till en nyfödd i ett land där detta 
inte alls är en självklarhet.  

Under 2019 skickade vi ut 9240 
babypaket!

Vill du också komma igång? Läs 
mer om babypaket på vår hemsi-
da www.humanbridge.se

STUDIEBESÖK
Under 2019 tog vi emot över 25 
studiebesök, ca 450 personer. Det 
är roligt att visa upp verksam-
heten tycker vi! Är ni en grupp 
och intresserad av att besöka 
vårt huvudkontor och bistånds-
depå är ni hjärtligt välkomna! 
Vi berättar om våra biståndsin-
satser samt visar runt på depån. 
Mejla din förfrågan till: 
info@humanbridge.se
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AVSKAFFA FATTIGDOM I ALLA DESS 
FORMER ÖVERALLT.

Genom insatser med materialbistånd, 
så som leveranser av kläder och förnöd-
enheter, får utsatta människor hjälp 
med att tillgodose vissa grundläggande 
behov. Detta avskaffar inte fattigdom 

men ger möjlighet för människor, som lever under 
svåra ekonomiska betingelser, att få tillgång till vissa 
nödvändigheter. I Östeuropa förser Human Bridge 
second hand-butiker med material som skapar möj-
lighet för fattiga människor på två sätt: människor 
med begränsad ekonomi får möjlighet att till lägre 
kostnader handla varor samtidigt som de ideella 
organisationerna använder intäkterna för insatser 
bland fattiga och utsatta grupper. 

SÄKERSTÄLLA HÄLSOSAMMA LIV OCH 
FRÄMJA VÄLBEFINNANDE FÖR ALLA I 
ALLA ÅLDRAR.

Human Bridge samlar in utrangerad 
men funktionell sjukvårdsutrustning, 
exempelvis kuvöser och kirurgiska in-
strument, som rekonditioneras, testas 
samt kompletterar med manualer. Ge-

nom leveranser av utrustning till ett 20-tal länder ut-
rustas sjukhus och ökar tillgången till nära och säker 
vård. Kläder, skor, leksaker och handikapphjälpmedel 
skickas till flyktingläger för hjälp till människorna 
och för att underlätta deras vardag. Detta innebär ett 
något drägligare liv i en svår situation. 

HUMAN BRIDGE ARBETE I 
LINJE MED DE GLOBALA 
MÅLEN

BYGGA MOTSTÅNDSKRAFTIG INFRA-
STRUKTUR, VERKA FÖR EN INKLUDE-
RANDE OCH HÅLLBAR INDUSTRIALISE-
RING SAMT FRÄMJA INNOVATION.

Human Bridge bidrar till att stärka in-
frastruktur genom att utrusta sjukhus 
och kliniker. En fungerande sjukvård är 
ofta en förutsättning för att utbildad 
personal ska vilja stanna kvar i sitt 

hemland. Genom att utbilda sjukhustekniker skapas 
förutsättning för längre hållbarhet av såväl den ut-
rustning som Human Bridge förser med, men även 
övrig utrustning på sjukhusen. 

Human Bridge medverkar i utvecklingsprojekt med 
mål att minska textiliers negativa inverkan på miljön. 
T.ex. deltar Human Bridge i Vinnovaprojektet ”SIPtex”, 
där syftet är att utveckla automatiserad sortering av 
textilier i förberedelse för återvinning. Human Bridge 
medverkar även tillsammans med kommuner i olika 
projekt för att öka insamling av textilier från hushåll.

MINSKA OJÄMLIKHETEN INOM OCH 
MELLAN LÄNDER.

Human Bridges sociala verksamhet i 
Sverige ger långtidsarbetslösa, nyan-
lända och andra grupper möjlighet att 
få in en fot på arbetsmarknaden. Detta 
ger också en möjlighet till samhörighet 

och ekonomisk trygghet samt minskar utanförskap 
och ojämlikhet. 

ORGANISATION

INGEN
FATTIGDOM

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Med kärnområden som bistånd, miljö och sociala insatser och en närvaro i både Sverige 
och andra länder är Human Bridge med och arbetar för att de Globala målen ska vara 
rimliga att uppnå.

För att gemensamt verka för en hållbar utveckling antog FN:s medlemsländer 2015 Agenda 2030. I 
den innefattas de Globala målen. Hållbar utveckling integrerar både social, ekonomisk och miljö-
mässig sådan. ”Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska 
saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i värl-
den och att lösa klimatkrisen” (globalamalen.se). Företag och organisationer världen över arbetar nu 
för att målen ska uppnås och här redogörs för de mål som Human Bridge i huvudsak verkar inom.
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Stöd utgår till kvinnliga studenter på universitet i 
Etiopien. Detta undanröjer andra riskabla sätt att 
tjäna uppehället och ger dem möjlighet att ta del av 
utbildningen på samma villkor som manliga studen-
ter. Kvinnliga studenter uppmuntrats också att söka 
till Human Bridge BioMedical College i Etiopien. Att 
kvinnor utbildar sig till medicintekniker bidrar till en 
mer jämlik arbetsmarknad som vanligtvis domineras 
av män.

Med omfördelning av resurser genom leverans av 
material och utrustning från Sverige, ges fler länder 
tillgång till nödvändiga funktioner och material så 
att standarden kan höjas.

SÄKERSTÄLLA HÅLLBARA KONSUM-
TIONS- OCH PRODUKTIONSMÖNSTER.

Att ta tillvara på överskottsmaterial 
samt återanvända redan tillverkade 
produkter och förlänga livslängden för 
dessa sparar på jordens resurser. Human 
Bridge tar hand om både nytt och begag-

nat material, varav merparten är textilier – och bidrar 
till att detta material i första hand återanvänds i dess 
ursprungliga syfte. Genom arbetet uppmärksammas 
vikten av återanvändning istället för nyproduktion och 
medvetenheten om miljöpåverkan.

STÄRKA GENOMFÖRANDEMEDLEN OCH 
ÅTERVITALISERA DET GLOBALA 
PARTNERSKAPET FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING.

I Sverige bidrar Human Bridge till 
kunskap om möjligheten och vinster 
med att återanvända samt skapar 
förutsättningar för att agera utifrån 
hållbarhetsperspektiv genom att om-

fördela resurser. Genom tydliga avtal med mottag-
ande samarbetspartners, som till viss del bidrar till 
kostnadstäckning av biståndsleveranserna, skapas 
förutsättningar för dialog på lika villkor. Detta borgar 
för att rätt utrustning/material hamnar på rätt plats 
samt minskar risken för onödiga frakter mm.

Human Bridge samverkar med landsting, sjukhus, 
kommuner och företag i Sverige. Genom tusentals 
insamlingskärl kommuniceras till allmänheten vik-
ten av att ta hand om material för återanvändning 
samtidigt som det blir enkelt att lämna material. I 
andra länder samverkar Human Bridge med myn-
digheter, hälsoministerier, institutioner och lokala 
organisationer i genomförande av bistånds- och 
utvecklingsprojekt.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Etiopiens vackra landskap 
i Oromia regionen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2019-01-01 till 2019-12-31
Human Bridge Stiftelse
Orgnr. 802477-8238

ÅRSREDOVISNING
Härmed avger Styrelsen och Direktor för Human 
Bridge Stiftelse Årsredovisning för år 2019.

Allmänt om verksamheten

Human Bridge Stiftelse är en biståndsorganisation som har tre 
huvudsakliga ändamål:
• Att förbättra levnadsvillkoren för utsatta människor genom 

materialbistånd, utbildning, stipendier och andra åtgärder 
i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

• Att genom återanvändning och återvinning av material 
verka för att ändliga resurser används på ett effektivt sätt.

• Att fylla en social funktion genom att erbjuda plats och 
stöd för individer i olika arbetsmarknadsåtgärder, ge 
möjlighet till sysselsättning för individer med särskilda 
behov samt vara en arbetsplats där volontärarbete gör 
skillnad för andra människor.

Stiftelsen grundades 2013 av Erikshjälpen, Läkarmissionen 
och Ideella Föreningen Human Bridge. Innan stiftelsen bildad-
es drev Ideella Föreningen Human Bridge likartad verksamhet 
sedan 1999. Vid halvårsskiftet 2013 beslutade föreningens 
medlemmar att överlåta verksamheten till den nya stiftelse 
som man varit med att stifta.     
  
Stiftelsen kan uppfylla sina ändamål genom åtgärder såsom: 
- att samla in material och rekonditionera utrustning samt an-
skaffa förnödenheter.
- att distribuera material till biståndsprojekt i egen regi eller i 
samverkan med andra.
- att fritt överlåta insamlat material till andra som stödjer eller 
genomför biståndsinsatser.
- att parallellt med materialbistånd genomföra utbildnings- och 
utvecklingsinsatser.
- att minska miljöpåverkan genom ökad återanvändning och 
återvinning av material.
- att erbjuda personer plats i olika former av arbetsmarknads-
åtgärder och rehabilitering.
- att stimulera till volontärarbete i verksamheten och allmänt 
inspirera för biståndsinsatser.
      
Huvudsaklig finansiering av Human Bridge verksamhet sker 
genom insamling av textilier vilka försäljs till sorteringsbolag 
för vidareförsäljning i second hand butiker på andra markna-
der. Biståndsinsatserna, som är organisationens huvudupp-
gift, möjliggörs genom det överskott som genereras. Olika 
former av samverkan med andra biståndsaktörer och motta-
gare används för delfinansiering av framförallt fraktkostnader.
  

Utrustning till sjukhus och vårdinrättningar  
Till mottagare i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern er-
bjuder Human Bridge begagnad basutrustning och teknisk ut-
rustning från den svenska sjukvården. Avtal och samarbeten 
med många regioner och enskilda sjukhus runt om i Sverige 
möjliggör insamlingen. Utrustningen testas, rekonditioneras 
och förses med manual innan leverans till sjukhus och vårdin-
rättningar runt om i världen. Mottagande institutioner saknar 
ofta utrustning och även möjlighet att finansiera anskaffning. 
Human Bridge strävar efter att mottagarna bidrar till finan-
siering av frakter och hantering. En sådan samverkan ökar 
förutsättningen att önskat material når fram på ett säkert sätt. 
Detta innebär att materialbiståndet förbättrar sjukvårdens 
möjligheter och samtidigt lyfter kvalitén. Genom humanitära 
insatser kan utrustning som levereras av Human Bridge bidra 
till människors överlevnad i katastrofsituationer.

Mottagarnas behov är stora vilket innebär att biståndsin-
satserna har stor effekt på vården, därutöver bidrar återan-
vändningen till minskad miljöpåverkan. Genom samarbete 
med Human Bridge har flera företag, exempelvis Onemed, 
Attends, Mediq, som levererar förbrukningsmaterial till sjuk-
vården i Sverige en kanal för avsättning av överskottsmate-
rial vilket omsätts i biståndsprojekt. Det kan handla om artik-
lar såsom undersöknings- eller OP-handskar, katetrar, men 
även inkontinensskydd och hygienartiklar.

Human Bridge medverkar i ett nätverk inom EU, European 
Network on Medical Equipment in Low-Income Countries, 
där frågor beträffande leverans av medicinsk utrustning dryf-
tas, bl.a. i relation till WEEE direktivet (Waste, Electrical and 
Electronic equipment, European Commision).   
   
Insamling av textilier   
Human Bridge samlar in en stor mängd textilier, insamlings-
boxar är utplacerade i samarbete med fastighetsbolag, mar-
kägare, kommuner, avfallsbolag och FTI (Förpacknings- och 
TidningsInsamlingen) och står att finna fastighetsnära, på åter-
vinningsstationer (ÅVS) och på återvinningscentraler (ÅVC). 
Syftet är att göra det enkelt för allmänheten att skänka textilier 
till återanvändning och återvinning samtidigt som man stöd-
jer biståndsinsatser. Allt material som skänks och som samlas 
in av Human Bridge bidrar till minskad miljöpåverkan vilket är 
ett av organisationens huvudändamål. Samtidigt skapar de 
insamlade textilierna ekonomiska förutsättningar för genom-
förandet av de övriga huvudändamålen i Human Bridge.

Samarbetet med fastighetsbolag, markägare, kommuner, av-
fallsbolag och FTI syftar till att samla in textilier till biståndspro-
jekt, men är också en förutsättning för Human Bridge finan-
sieringsmodell. Parallellt bidrar ökad insamling av textil till att 
uppfylla de direktiv som regeringen fastställt för att öka miljönyt-
tan. Tack vare nya avtal med kommuner, avfallsbolag och bo-
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stadsbolag ökar volymen insamlade textilier och uppgår under 
året till 12 800 ton, vilket är en ökning med ca 15 % jämfört med 
föregående år. Inga insamlingsbehållare placeras ut av Human 
Bridge i samhället utan erforderligt tillstånd av markägare.

I samma syfte vänder sig klädkedjor och företag till Human 
Bridge för samverkan kring återanvändande av överskotts-
material. Några exempel på samarbetspartners är Stadium, 
Gekås, Cellbes, Nelly.com, Bubbleroom samt många fler.
      
Sociala insatser      
Genom arbetet i Sverige erbjuder Human Bridge människor 
som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden 
möjlighet att i en positiv miljö och med meningsfulla arbetsupp-
gifter utvecklas genom arbetsträning för att sedan gå vidare till 
jobb eller studier.

Många volontärer ger av sin fritid åt att arbeta på någon av 
Human Bridge anläggningar. Denna insats är viktig för orga-
nisationens möjlighet att utföra biståndsinsatserna samtidigt 
som det skapar ett socialt sammanhang för volontärerna.  
    
Begränsningar och riskfaktorer   
Yttre riskfaktorer för organisationen är t.ex. tillgång till, samt 
avsättning för, textilier. Samtidigt som Human Bridge aktivt 
arbetar för att öka insamlingsvolymerna finns medvetenheten 
om att en ökande volym textilier på marknaden totalt, kan 
påverka prisbilden. Ytterligare risk kan bestå i myndigheters 
förändrade regelverk för insamling och hantering av material, 
i Sverige eller utomlands. Oroligheter i Östeuropa och Mel-
lanöstern samt i delar av Afrika riskerar att försvåra avsätt-
ningen för begagnade textilier samtidigt som sannolikt också 
behoven ökar. Faktorer som kan påverka biståndsverksam-
heten är t. ex införselregler i mottagarländer för begagnad 
sjukvårdsutrustning och övrigt material. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
     
Biståndssändningar  
Under året har 2 320 ton material levererats i 206 sändningar, 
ändamålskostnaderna som möjliggör sändningarna har uppgått 
till 35,2 Mkr. Ändamålskostnaden består av kostnader i Sverige 
och kostnader för frakter. Vidare ingår kostnader för drift av Hu-
man Bridge Ethiopia med Human Bridge Bio Medical College.

I bokslutets resultat och balansräkning finns inga värden upp-
tagna för innehållet i biståndssändningar om detta tidigare sam-
lats in och mottagits som gåva. En försiktig värdering av denna 
typ av material och utrustning som levererats i biståndsinsatser 
under året är ca 149 Mkr.

Arbetsträning och sociala insatser   
Human Bridge sociala uppdrag innebär att erbjuda praktik och 
arbetsträning på någon av anläggningarna runt om i landet. Un-
der året har fler än hundra personer praktiserat eller arbetstränat 
hos Human Bridge. Vidare har ett hundratal volontärer bidragit 

med sin tid. Insatserna som praktikanter och volontärer utför hos 
Human Bridge är en viktig förutsättning för genomförandet av 
många biståndsleveranser.
      
Insamling av textilier     
Under hösten 2018 överklagade Human Bridge det beslut 
Länsstyrelsen fattat som innebar förändringar i rutiner och do-
kumentation vid gränsöverskridande transporter. I slutet av ja-
nuari fälldes avgörande av Mark & Miljödomstolen i Växjö där 
Länsstyrelsens beslut upphävdes i sin helhet. Länsstyrelsen har 
inte överklagat domen och den har därmed vunnit laga kraft.

Nya avtal har tecknats med drygt tio kommuner (Värmland, 
Hälsingland och Småland) som bidrar till årets ökade volym
insamlade textilier. Ett par kommuner i Södermanland har valt 
att avsluta samarbetet med Human Bridge.

Under året har flera kommuner fattat beslut om att strukturera 
insamling i det offentliga rummet. Detta har inneburit att an-
svaret för att administrera insamling av textil i det offentliga 
rummet har överförts till FTI (Förpacknings- och Tidningsin-
samlingen). FTI tecknar avtal med organisationer och företag 
om insamling vid ÅVS (ÅterVinningsStationer) parallellt med 
att kommunen ansvarar för att insamlingsbehållare för orga-
nisationer och företag som saknar avtal avlägsnas. Human 
Bridge välkomnar arbetet för strukturerad insamling.

Stölder av textil ur insamlingsboxar är ett ökande problem i 
vissa regioner. Human Bridge har som rutin att alltid anmäla 
stölden till Polisen, samtliga anmälningar har i dagsläget av-
slutats utan utredning.

I samband med Januari-överenskommelsen mellan regering 
och stödpartier formulerades i punkt 38 att Producentansvar 
på textil skall införas. Producentansvar innebär sannolikt ökat 
ekonomiskt incitament för insamling och sortering av textil. 
För utredning av frågan tillsattes Birgitta Losman vid högsko-
lan i Borås som särskild utredare. Utredningen skall redovi-
sas senast 10 december 2020.

Samverkan och nätverk    
För genomförande av ett antal biståndsinsatser samverkar Hu-
man Bridge med flera organisationer i Sverige, bland andra bi-
ståndsorganisationerna Erikshjälpen och Läkarmissionen samt 
Lindra Ideell Förening.

Human Bridge är representerad i styrgruppen för projektet 
Svensk Innovationsplattform för Textilsortering (SIPTex) där 
totalt 21 parter deltar under ledning av IVL Svenska Miljöinsti-
tutet. Världens första automatiserade textilsorteringsanlägg-
ning i industriell skala planeras att byggas i Malmö med målet 
att tas i drift sommaren 2020.

Under året har Human Bridge blivit medlem i branschorganisatio-
nen ÅtervinningsIndustrierna.     
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Placeringspolicy     
  
Stiftelsen har som policy att sälja aktier och fastegendom 
som erhålls som gåva snarast detta är lämpligt. Likvida 
medel finns i huvudsak på ordinarie bankkonton. Därmed be-
drivs ingen direkt placeringsverksamhet.   
    
Medlemmar      
 
Human Bridge är en stiftelse varför inga medlemmar finns. 
Organisationer som stöder verksamheten är Läkarmissionen, 
Erikshjälpen samt Lindra Second Hand. Omkring hundra vo-
lontärer ger regelbundet av sin tid i form av arbetsinsatser. 
      
Hållbarhetsupplysningar    
   
Två av organisationens verksamhetsändamål syftar till åter-
användning och återvinning av sjukvårdsutrustning och texti-
lier. En av effekterna av detta arbete är reducerad miljöpåver-
kan vilket bidrar till ökad hållbarhet.

Kollektivavtal finns med Handelsanställdas Förbund samt med 
Unionen. Human Bridge är ansluten till Arbetsgivaralliansen.
Kompetensutveckling sker löpande vid behov, t.ex. för truck-

utbildning, transportutbildning för lastbilskort eller andra ar-
betsuppgifter. Utbildning inom Systematisk Arbetsmiljö pågår 
löpande, likaså brandskyddsutbildning.

Jämställdhet eftersträvas både i lönesättning och vid rekryte-
ring av nya medarbetare.

Framtida utveckling     
  
Behovet av stöd och hjälp i omvärlden för materialbistånd 
från Human Bridge är fortsatt stort och viktigt för att underlätta
utvecklingen inte minst inom sjukvårdsområdet i mottagar-
länderna. Återbrukad sjukvårdsutrustning från Sverige håller 
hög kvalitet och fyller en stor funktion för förbättrad vård un-
der lång tid efter mottagandet. Behovet för materialbistånd vid 
katastrofer och i flyktingsituationer kommer med stor sanno-
likhet också kvarstå. För att kunna genomföra fler bistånds-
sändningar och utvidga dessa med utvecklingsrelaterade in-
satser arbetar Human Bridge med att bredda intäktskällorna.

Tillvaratagandet av textilier blir en allt viktigare fråga med tan-
ke på miljöaspekterna. Intresset för återanvändning bedöms 
vara fortsatt starkt. Miljökrav kan innebära att textilier kommer 
omfattas av producentansvar. Rimligt är att detta på sikt kan 
täcka en del av insamlings- och sorteringskostnader. Viktigt för 

Resultat och ställning 
Flerårsjämförelse Tkr           

Egna genererade medel och erhållna penninggåvor
Bidrag organisationer och samarbetspartners  
Statligt bidrag och lönebidrag
Övriga intäkter    
Totala intäkter      
   
Bokslutsdisposition

Årets skattekostnad    
       
Totala kostnader
Resultat       
   
Stiftelsekapital

Obeskattade reserver     
 
Balansomslutning      
   
Soliditet

2019

87 574
8 854

2  560
153

99 141

0

0

-92 139
7 002

15 599

349

39 098

40,6%

2017

63 887 
8 284
2 758
3 613

78 542

-349

-243

-77 408
542

6 442

349

31 999

20,1%

2016

51 923  
8 964
3 407
1 161

65 456

0

-101

-71 067
- 5 713

5 900

0

34 082

17,3%

Ökning av insamlad volym textil bidrar till en resultatförbättring.  

2018

73 368
8 237

2  020
158

83 783

0

0

-81 628
2 154

8 596

349

36 774

24,1%
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att få ett stabilt värde på textilier är att återvinningsmöjligheter 
utvecklas. Det gäller framförallt för att kunna återanvända tex-
tilfi bern men också för att använda textilier som råvara i andra 
produkter. Bedömningen är att det kommer fi nnas ett stort be-
hov av textilinsamling och därmed möjlighet att både bibehålla 
och öka intäkter från detta för Human Bridge.
        
Miljöinformation     
  
Human Bridge grundmålsättning är att ta vara på begag-
nad sjukvårdsutrustning och att förmedla detta till sjukhus 
och institutioner i länder som saknar resurser. Insamlingen 
av utrangerad sjukvårdsutrustning och att möjliggöra åter-
användning av densamma i andra länder är ett av Human 
Bridges viktigaste bidrag för en mer hållbar miljö vilket har 
uppmärksammats i olika sammanhang.

Human Bridge har länge funnits med i referensgrupper gäl-
lande textiliers miljöpåverkan och möjliga lösningar för tex-
tilåtervinning. Här sker nätverkande med både myndigheter, 
forskningsinstitut, exempelvis IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Naturvårdsverket, företag och organisationer. I dessa forum 
har Human Bridge aktivt verkat för framtagande och tillämp-
ning av en certifi ering för att samla in begagnade textilier.

Human Bridge har tillstå nd fö r transport av avfall enligt EU-di-
rektiv. Regler fö r transport av textilier inom EU efterfö ljs.
      
Utländska fi lialer/regionkontor   
    
Human Bridge ä r registrerad som organisation i Etiopien, Hu-
man Bridge Ethiopia, en sjä lvstä ndig organisation som stö ds 

av Human Bridge, Sverige. Syftet ä r att underlä tta kontakter 
med myndigheter och mottagande organisationer, samt att 
arbeta med vidareutveckling av projekt avseende sjukvå rd i 
landet. Kontor fö r verksamheten fi nns i Addis Abeba. 
     
Förvaltning      

Under å ret har styrelsen bestå tt av Lars Arrhenius, Thomas 
Bergdahl, Daniel Grahn, Bo Guldstrand, Helena Höij, Bengt 
Swerlander, Peter Toftgå rd samt Anne Wolf. Bo Guldstrand 
har innehaft ordfö randeposten.

Styrelsen har under å ret haft 5 sammanträ den med en nä rva-
ro motsvarande 83%.

Helena Patrikson, auktoriserad revisor hos Ernst & Young, är 
av stiftelsen vald revisor. 

Human Bridge har utsett en valberedning bestående av tre 
ledamöter med förankring hos stiftarna.

Direktor för Human Bridge är Robert Bergman. Central led-
ningsgrupp består av Robert Bergman, Lars Råsberg och 
Jörgen Sköld. Övriga personer i ledningen har under året va-
rit Kenneth Andersson, PO Chaeder, Annika Ekholm Fröding, 
Urban Grahn, Göran Nyström och Klaus Rosinski.  
     
Disposition av årets resultat    
   
Styrelsen har fastställt efterföljande resultat- och balansräk-
ning. Årets resultat på 7 002 tkr har styrelsen beslutat ska 
balanseras över eget kapital och överföras i ny räkning.

SJUKVÅRD 101 640 TKR

ÖVRIGT 33 660 TKR
TEXTIL 13 665 TKR

UPPSKATTAT VÄRDE MATERIAL TILL BISTÅND 
(enligt specifi kation i not 3   )

68% 23%9%
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EKONOMISK REDOVISNING
RESULTATRÄKNING 
Alla belopp i Tkr  
Verksamhetsintäkter   
 Gåvor 
 Bidrag  
 Nettoomsättning 
 Övriga intäkter 
Summa Verksamhetsintäkter 
   
Verksamhetskostnader   
 Ändamålskostnader
 Försäljningskostnader 
 Administrationskostnader 
Summa Verksamhetskostnader 
   
Verksamhetsresultat
 
   
Resultat från finansiella investeringar   
 Resultat från andelar i intresseföretag och 
  gemensamt styrda företag 
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat efter bokslutsdispositioner
 
Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

 
2019

 
232

8 854
87 353

2 702
99 141

-31 622
-56 849

-3 599
-92 070

7 071

-1
0

-68
-69

7 002

0

7 002

0

7 002

 
2018

 
87

8 237
73 292

2 166
83 783

-30 568
-47 685

-3 269
-81 522

2 261

0
2

-108
-106

2 154

0

2 154

0

2 154

 
Not

 
1, 3

1, 3, 14
1

1, 3, 6

1, 4-5, 8-9
1, 4-5, 8-9
1, 4-5, 8-9

 
 
   

10
6
6

1

1, 7
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BALANSRÄKNING 
Alla belopp i Tkr     
 
TILLGÅNGAR      
    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
Immateriella anläggningstillgångar    
 Rättighet fastighet   
Summa Immateriella anläggningstillgångar 
     
Materiella anläggningstillgångar    
 Byggnader och mark  
 Inventarier    
Summa Materiella anläggningstillgångar
     
Finansiella anläggningstillgångar    
 Aktier i intresseföretag och gemensamt   
 styrda företag     
 Andra långfristiga fordringar 
Summa Finansiella anläggningstillgångar 
     
Summa anläggningstillgångar  
 
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Varulager mm      
 Varulager 
Summa Varulager  
     
Kortfristiga fordringar 
 Kundfordringar  
 Övriga fordringar  
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa Kortfristiga fordringar  
      
Kassa och bank      
Summa Kassa och bank 
      
Summa omsättningstillgångar 
      
      
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
Not

 

1, 2, 8

1, 9
1, 9

10

11

 

1

1

12

17

 
2019-12-31

414
414

14 848
4 032

18 880

0
458
458

19 752

2 389
 2 389

4 325
2 271
2 236
8 832

8 124

19 345

39 098
 

 
2018-12-31

829
829

15 342
4 405

19 747

1
645
646

21 222

3 098
 3 098

2 817
582

1 813
5 213

7 242

15 553

36 774
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Alla belopp i Tkr 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital     
 Stiftelsekapital/donationskapital 
 Ändamålsbestämda medel 
 Balanserat kapital 
 Årets resultat 
Summa Eget kapital

Obeskattade reserver 
 Periodiseringsfonder
Summa Obeskattade reserver 
      
Långfristiga skulder     
 Skulder till kreditinstitut
 Övriga skulder
Summa Långfristiga skulder 
      
Kortfristiga skulder     
 Skulder till kreditinstitut
 Leverantörsskulder
 Skatteskulder
 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 Övriga skulder
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder 
      
Summa eget kapital och skulder
      
      
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL  
Alla belopp i Tkr 
     
Ingående balans 2019-01-01
Ändamålsbestämt av givaren
Ändamålsbestämt av styrelsen  
Ändamålsbestämt av årsstämman
Utnyttjade ändamålsbestämda medel från tidigare år
Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

 
Not

 

13

14

15

Bundet  
Stiftelsekapital

-
-
-
-
-
-

 
2019-12-31

10 265
0

-1 668
7 002

15 599

349
349

8 200
0

8 200

600
4 602

16
534

1 339
7 859

14 950

39 098

 Fritt 
Stiftelsekapital

8 597
 -      

 8 597    
 -      
 -      

7 002    
 15 599    

 
2018-12-31

10 265
0

-3 823
2 154
8 596

349
349

8 800
600

9 400

600
4 939

395
4 128
1 499
6 867

18 428

36 774

 Tot. eget kapital

8 597
 -      

 8 597
 -      
 -      

7 002    
15 599
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KASSAFLÖDESANALYS 
Alla belopp i Tkr      
            
Den löpande verksamheten    
 Verksamhetsresultat
 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
  Avskrivningar och nedskrivningar
  Kursdifferenser likvida medel
  Vinst vid försäljning av inventarier
  
    
 Erhållen ränta
 Erlagd ränta
 Betald inkomstskatt
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av verksamhetskapital
 
 Förändring av varulager
 Förändring av kortfristiga fordringar
 Förändring av kortfristiga skulder
 Förändringar i verksamhetskapital
      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
      
 
Investeringsverksamheten     
 Förändring finansiella anläggningstillgångar
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar
 Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten 
      
Finansieringsverksamheten    
 Upptagna lån
 Amortering av skuld
 Långfristig fordran
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
      
Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början
      
Likvida medel vid årets slut

 
2019-01-01

 – 2019-12-31

6 988

2 316
-17
99

9 386

0
-68

-379
-447

8 938

709
-3 620
-1 749 
-4 660

4 279

1
-1 058

23
-1 033

0
-2 550

186
-2 364

882
7 242

8 124

 
2018-01-01

 – 2018-12-31

2 261

2 234
0

-158
4 337

2
-108
-297
-403

3 934

      -1 048
532

3 817
3 301

7 235

0
-2 092

202
-1 890

0
-900
-500

-1 400

3 945
3 297

7 242
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NOTER 
Alla belopp i tkr

1. REDOVISNING- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderings-
principer är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för 
årsredovisning. Räkenskapsåret 2014 var första året för re-
dovisning enligt K3- regelverket efter byte av redovisnings-
princip, full jämförbarhet gäller för årets redovisning i förhål-
lande till jämförelseåret 2018.    
   
Resultaträkningen     
  
Resultaträkning är funktionsindelad enligt BFNAR 2012:1 
(K3) vilket följer Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredo-
visning och direktiv från Svensk Insamlingskontroll gällande 
organisationer som innehar 90-konto.    
  
Verksamhetsintäkter    
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Human Brid-
ge erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovi-
sas som intäkt. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs när 
intäktsredovisning sker för respektive typ av intäktspost.  
   
Gåvor och bidrag     
En transaktion i vilken Human Bridge tar emot en tillgång eller 
en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgång-
en eller tjänsten erhålls därför att Human Bridge uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om Human Bridge har 
en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det 
en gåva.
    
Gåvor       
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande 
tillgångar med lågt värde som Human Bridge avser att sälja 
vidare redovisas intäkten vid försäljningen. Insamlade kläder 
och liknande som finns kvar på balansdagen redovisas som 
intäkt och varulager i den mån de uppfyller kraven att få re-
dovisas som tillgång (dvs att de skall säljas). Gåvor i form av 
insamlade kläder och liknande som Human Bridge avser att 
skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per 
balansdagen, se not 3.

Gåvor av exempelvis aktier , fastigheter och konst intäktsre-
dovisas vid gåvotillfället. 

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång 
eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller 
inte. Gåvor som Human Bridge avser att stadigvarande bruka 
i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga 
gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. Insamlade 
kläder som finns kvar på balansdagen, som klassificerats som
varulager och där ett verkligt värde inte kan fastställas värde-
ras till 6 kr per kilo.

I de fall Human Bridge lämnat en ersättning för att erhålla gå-
van minskas gåvans värde med ersättningen.

Insamlade textilier som finns kvar på balansdagen och som 
avses att säljas värderas till verkligt värde. Värdet av gåvor 
som avses att skänkas som bistånd tas ej upp i redovisning-
en, en bedömning av dessa gåvors värde anges i not 3.
 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidra-
get uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas 
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 
täcka.

Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar an-
skaffningsvärdet.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång 
som Human Bridge fått eller kommer att få.   
   
Nettoomsättning     
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försälj-
ningstillfället. Intäkter som inte har med Human Bridge primä-
ra verksamhet att göra redovisas som övriga intäkter.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte har med Human Bridge 
primära verksamhet att göra t.ex. lönebidrag eller hyresintäkt 
från uthyrning av organisationens lokaler eller utrustning.  
   
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ända-
måls-, försäljnings- och administrationskostnader.  
     
Ändamålskostnader    
Ändamålskostnader består av kostnader för personal, fordon, 
lokaler, frakter och fördelade samkostnader för att genomföra
biståndsinsatser, främst i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern, 
bestående av begagnad och rekonditionerad sjukvårdsutrust-
ning samt begagnade textilier och andra förnödenheter.  
    
Försäljningskostnader    
Försäljningskostnader består av kostnader för personal, for-
don, lokaler, frakter och fördelade samkostnader som utgjort 
förutsättningen för insamling och försäljning av begagnade 
kläder. Intäkten som genereras är förutsättningen för ända-
målskostnaden.     
 
Administrationskostnader    
Administrationskostnader består av kostnader för personal, lo-
kaler, fördelade samkostnader, styrelsemöten samt revision. 
   
Leasing       
Samtliga av Human Bridge leasingavtal redovisas som ope-
rationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra)
redovisas linjärt över leasingperioden.    
  
Ersättningar till anställda    
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala av-
gifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbe-
stämda redovisas en pensionskostnad det år pensionen tjänas in.
      
Inkomstskatt      
Anskaffningsvärdet för gåvor bedöms lika med det verkliga 
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värdet. Verkligt värde är gåvans nettoförsäljningsvärde. Där-
med uppstår ingen beskattningsbar vinst vid försäljning av 
sådant som erhållits som gåva.    
   
Balansräkningen      
  
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.   
   
Materiella och immateriella anläggningstillgångar  
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och
nedskrivningar.

Immateriell anläggningstillgång avser rättighet till fastighet i 
Debre Marcos, Etiopien, vilken motsvarar köpesumma samt
renoveringskostnader för fastigheten. Ändamålet med fast-
igheten är skolverksamhet som delvis finansieras av Human 
Bridge. Skolverksamheten är ej temporär varför avskrivnings-
tid 10 år tillämpas för tillgången.

Aktivering av en anläggningstillgång sker när det totala an-
skaffningsvärdet för tillgången överstiger 1,0 prisbasbelopp.

Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggnings-
tillgång har minskat anskaffningsvärdet.

Human Bridge byggnader har delats upp i betydande kom-
ponenter. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
      
Byggnader
    Stomme och grund   50 år
    Fasad     25 år
    Yttertak, ytskikt, värme och ventilation 20 år
Containers och lastväxlare   10 år
Utrustning för textilinsamling   7 år
Inventarier och fordon   5 år
Datorer och server    3 år  
  
Finansiella tillgångar och skulder    
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
 
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga place-
ringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som be-
räknas inflyta.

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella 
tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde. 

Långfristiga räntebärande tillgångar exempelvis obligationer, 
värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntametoden.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en 
värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid 
värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid ned-
skrivningsprövning.

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffninsvärde. 
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korri-
gerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effek-
tivräntemetoden.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurs.
      
Lager av handelsvaror    
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Insamlade gåvor 
per balansdagen redovisas som lagertillgång med hänvisning 
till K3 36.11 och värderas enligt beskrivning, se Not 3.

Ändamålsbestämda medel    
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas 
ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 
medel. Se även eget-kapital rapporten.
      
Avsättningar   
En avsättning redovisas när Human Bridge har ett legalt el-
ler informellt åtagande som en följd av inträffade händelser 
och där Human Bridge förväntar sig att en utbetalning kom-
mer att krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas 
till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att 
behöva erläggas.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
När Human Bridge erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt vill-
koren redovisas en skuld. 

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 
När Human Bridge fattat beslut om utbetalning av forsknings-
bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verk-
ställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig 
och/eller långfristig skuld.

Eventualförpliktelser
Human Bridge lämnar upplysning om en eventualförpliktelse 
när Human Bridge har en möjlig förpliktelse som till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte 
helt ligger inom Human Bridge kontroll, inträffar eller uteblir,  
ller om Human Bridge har en befintlig förpliktelse till följd av 
inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resur-
ser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller  örplik-
telsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalysen
Upprättas enligt indirekt metod och utgår från Verksamhets-
resultat inom den löpande verksamheten. Verksamhetsre-
sultat justeras med icke-kassaflödespåverkande poster och 
periodens förändringar av varulager, kundfordringar, leveran-
törsskulder och förändringar i andrar rörelsefordringar och rö-
relseskulder. Kassaflödeseffekt från investeringsverksamhet 
och finansieringsverksamhet justeras också för.

I likvida medel ingår kassa och bankmedel samt kortfristiga 
placeringar med en löptid kortare än 3 månader.  
    
2. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
 
Bedömning av 2018 års nedskrivning av immateriell anläggnings-
tillgång är att nedskrivningen bör kvarstå i balansräkningen. 
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

3. INSAMLADE MEDEL 
    

Gåvor som redovisats i resultaträkningen       
Insamlade medel (alla belopp i tkr)         
Erhållna penninggåvor från allmänheten
Erhållna penninggåvor från företag 
Erhållna penninggåvor från andra organisationer 
Summa (a) 

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Värdering av begagnade kläder får enligt Giva Sveriges Styrande riktlinjer inte överstiga 25 kr/kg. Human Bridge väljer att 
vara försiktigare och anger värdet för kläder och skor som skänks som bistånd till 15 kr/kg. En försiktig bedömning av värdet 
på övrigt material, inklusive material som skänkts vid katastrofinsatser, samt till sjukhus är 60 kr/kg respektive 120 kr/kg. 
           
Kläder, skor mm        15 kr/kg  
Övrigt material inklusive katastrofmaterial     60 kr/kg
Sjukvårdsutrustning, förbrukningsmaterial                 120 kr/kg 

Uppskattat värde material till bistånd (ej i redovisning, belopp i tkr)
Kläder, skor mm       911 ton
Övrigt material inklusive katastrofmaterial    561 ton
Sjukvårdsutrustning, förbrukningsmaterial    847 ton
Summa (b) 
 
         
Bidrag som redovisats som intäkt      
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag) (belopp i tkr)      
Andra organisationer 
Externa stiftelser och fonder 
Summa (c) 
              

Totala insamlade medel består av följande:      
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a) 
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b) 
Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt (c)
Summa totalt

Offentliga bidrag (belopp i tkr)      
Lönebidrag 
Bidrag från forskningsprojekt
Summa (d)
   
Överskott försäljning skänkta varor 
Nettoomsättning  
Försäljningskostnader
Summa (e)

Utöver det som specifiseras i tabellen har också följande gåvor erhållits.
Volontärer har skänkt av sin tid motsvarande 33 962 Timmar (35 358) till ett uppskattat värde av 5 392 Tkr (5 474). (f)

Totala insamlade medel, offentliga bidrag, överskott försäljning och värde tid
Gåvor och privaträttsliga bidrag (a, b, c)
Offentliga bidrag (d)
Överskott försäljning skänkta varor (e)
Uppskattat värde tid volontärer (f)
Summa totala insamlade medel, offentliga bidrag, överskott försäljning och värde tid

 

2018

74
8
5

87

15 780
42 060
65 880

123 720

5 113
3 000
8 113

87
123 720

8 113
131 920

2 020
124

2 144

73 292
-46 791
26 501

131 920
2 144

26 501
5 474

166 039

 

2019

111
117

4
232

13 665
33 660

101 640
148 965

5 854
3 000
8 854

232
148 965

8 854
158 051

2 560
0

2 560

87 353
-56 849
30 504

158 051
2 560

30 504
5 392

196 507
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4. MEDELTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSEN 
 
Medeltalet anställda   
 
 Antal anställda          
 Varav kvinnor     

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare på balansdagen     
 
 Styrelseledamöter     
 Varav kvinnor    
 
 Direktor och andra ledande 
 befattningshavare 
 Varav kvinnor 
          
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
Alla belopp i tkr     

Löner och andra ersättningar: 
Styrelse och Direktor 
Övriga anställda 
Totala löner och ersättningar 
      
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)    
Summa   
     
Erhållna lönebidrag
 
Av pensionskostnaderna avser 195 tkr (181 tkr) Human Bridge Direktor.

Inga lån till ledande befattningshavare eller transaktioner med närstående har förekommit.

     
5. LEASING
    
Human Bridge leasar framför allt utrustning för insamling av textilier, fordon och lokaler. Kostnadsförda leasingavgifter
inklusive hyror uppgår till 10 255 tkr (9 816 tkr).
      
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:    
Alla belopp i tkr

Inom 1 år 
2-5 år  
Senare än 5 år 
Summa        
      
Av årets leasingavgifter inklusive hyror avser 3 757 tkr ändamålskostnader och 6 498 tkr försäljningskostnader.
Av leasingkostnader som förfaller inom 1 år avser 395 tkr ändamålskostnader och 2 891 tkr försäljningskostnader,
respektive 608 tkr ändamålskostnader och 3 207 tkr försäljningskostnader för avgifter som förfaller om 2-5 år.

Hyresavtalens längd med möjlighet till förlängning enligt nedan:
       Förfaller  Förlängn (Uppsägn.)
  Hembygdsvägen 4, Gnosjö   Löpande  (6 mån)
  Bergmossevägen, Holsbybrunn  2020-12-31 1 år (6 mån)
  Risavägen 2, Genarp   2020-12-31 1 år (6 mån)
  Rökerigatan 23 , Johanneshov  2020-12-31 1 år (9 mån)
  Högboliden 10, Avesta   2022-08-01 1 år (6 mån)
  Heliumgatan 5, Mölndal   2023-04-30 3 år (9 mån)
  Rosersbergsvägen 43, Rosersberg  2023-12-31 3 år (9 mån) 

 
2019

72
12

8
2

9
1

2019
662

26 744
27 406

11 264
(2 226)
38 670

2 560

3 286
3 815

0
7 101

 
2018

68
11

8
2

9
1

2018
648

25 605
26 253

10 466
(1 806)
36 719

2 020

3 745
5 103

0
8 848
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6. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Alla belopp i tkr

Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Summa                                           

I Resultaträkningen är räntekostnad om 68 tkr bokade som räntekostnad och 113 tkr som ändamålskostnad.

          

7. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT    
Anskaffningsvärdet för gåvor bedöms lika med det verkliga värdet. Verkligt värde är gåvans nettoförsäljningsvärde.
Därmed uppstår ingen beskattningsbar vinst vid försäljning.
Beskattningsbart resultat för året uppgår till 0 tkr, årets skatt uppgår därmed till 0 tkr.

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
      
8. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Alla belopp i tkr
      
Balanserad utgift för rättighet i fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
        
Ingående avskrivningar 
Försäljningar och utrangeringar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
 
Ingående nedskrivningar 
Årets nedskrivningar 
Återföringar av nedskrivningar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 
 
Utgående redovisat värde 

Av årets avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar avser 415 tkr Ändamålskostnader.

9. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Alla belopp i tkr      
      
Byggnader och mark     
Ingående anskaffningsvärde    
Inköp      
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  
      
Ingående avskrivningar    
Försäljning och utrangering    
Årets avskrivningar    
Utgående ackumulerade avskrivningar  
      
Utgående redovisat värde    
      
Av årets avskrivningar av byggnader och mark avser 420 tkr Ändamålskostnader och 74 tkr Försäljningskostnader.
      

 
2019

-181
99
-1

-83

2019-12-31
4 144

0
0

4 144

-1 657
0

-415
-2 072

-1 658
0
0

-1 658

414

2019-12-31
16 494

0
16 494

-1 152
0

-494
-1 646

14 848

 
2018

-203
158

0
-45

2018-12-31
4 144

0
0

4 144

-1 243
0

-414
-1 657

-1 658
0
0

-1 658

829

2018-12-31
16 494

0
16 494

-659
0

-493
-1 152

15 342
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Inventarier      
Ingående anskaffningsvärde    
Årets aktiverade utgifter    
Försäljningar och utrangeringar   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
      
Ingående avskrivningar     
Försäljningar och utrangeringar   
Årets avskrivningar  
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde   
      
Av årets avskrivningar av inventarier avser 462 tkr Ändamålskostnader och 814 tkr Försäljningskostnader. 
      
Fordon      
Ingående anskaffningsvärde  
Inköp     
Försäljningar och utrangeringar  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  
      
Ingående avskrivningar   
Försäljning och utrangering   
Årets avskrivningar  
Utgående ackumulerade avskrivningar 
      
Utgående redovisat värde 
      
Av årets avskrivning av fordon avser 35 tkr Ändamålskostnader och 123 tkr Försäljningskostnader.

10. AKTIER I INTRESSEBOLAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG
Alla belopp i tkr

Ingående anskaffningsvärde
Aktieägartillskott
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivning
Återföringar av nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde
      

11. ANDRA LÅNGSIKTIGA FORDRINGAR
Alla belopp i tkr

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Amorteringar, avgående fordringar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivning
Återföringar av nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

 2019-12-31
15 327

1 058
-164

16 221

-11 587
164

-1 274
-12 697

3 523

4 107
0

-764
3 343

-3 442
741

-133
-2 835

508

2019-12-31
1 750

0
0

1750

-1 749
-1
0

-1 750

0

645
0

-187
458

0
0
0
0

458

 2018-12-31
13 671

1 691
-35

15 327

-10 450
31

-1 168
11 587

3 740

4 290
400

-583
4 107

-3 827
543

-158
-3 442

665

2018-12-31
1 750

0
0

1750

-1 749
0
0

-1 749

1

145
500

0
645

0
0
0
0

645
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12. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER    
Alla belopp i tkr      

Förutbetalda hyror    
Förutbetalda försäkringar  
Upplupna lönebidrag  
Övriga poster   
Summa  

13. LÅNGFRISTIGA SKULDER    
     
      
Av långfristiga skulder förfaller 5 800 tkr (6 400 tkr) till betalning senare än fem år efter balansdagen. Posten avser i sin 
helhet skuld till finansiinstitut avseende fastighetsförvärv.   

14. SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG    
      
I posten ingår skulder avseende bidrag från samarbetspartners med 534 tkr. Bidragen avser medfinansiering för bistånds-
sändningar, avseende frakt och hantering, vilka kommer att uföras under 2020.     
  

15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER    
Alla belopp i tkr

Upplupna semesterlöner och kompsaldo   
Upplupna sociala kostnader     
Övriga interima skulder      
Summa       
      

16. STÄLLDA SÄKERHETER    
Alla belopp i tkr           

Ställda säkerheter      
Inteckningar
Eventualtillgångar     
      

17. LIKVIDA MEDEL    
Alla belopp i tkr 
          
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:      
Kassamedel     
Bank och postgirotillgodohavanden    
Summa           

18. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG    
      
Under februari utbröt Corona-pandemi globalt vilket drabbade Sverige och därmed Human Bridge med full kraft i mars. Konsekven-
serna för Human Bridge är vid undertecknandet svåra att överblicka. Human Bridge är starkt beroende av textilexport. Förutsättning-
en för fortsatt drift i organisationen är att begränsningar av olika länders regler för karantän minskar så att exportförsäljning av textil 
återgår till ett normalläge. 
      
      

 
2019-12-31

1 661
0

505
70

2 236

4 240
2 390
1 229
7 859

400
12 000

Inga

19
8 105
8 124

 
2018-12-31

1 386
240
157
30

1 813

4 097
2 262

508
6 867

438
12 000

Inga

2
7 240
7 242
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Stockholm 2019-03-22

Bo Guldstrand, Ordförande          Daniel Grahn, Vice ordförande           Lars Arrhenius           Thomas Bergdahl

Helena Höij                                   Bengt Swerlander                               Peter Toftgård            Anne Wolf
      

Bo Guldstrand, Ordförande          Daniel Grahn, Vice ordförande           Lars Arrhenius           Thomas Bergdahl

Helena Höij                                   Bengt Swerlander                               Peter Toftgård            Anne WolfHelena Höij                                   Bengt Swerlander                               Peter Toftgård            Anne WolfHelena Höij                                   Bengt Swerlander                               Peter Toftgård            Anne Wolf

Robert Bergman
Direktor

Min revisionsberättelse har lämnats

Helena Patrikson
Auktoriserad revisor
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Styrelsen från vänster till höger:
Bo Guldstrand
Styrelsens ordförande sedan 2013. Företagare boende i 
Stockholm. Styrelseordförande i Läkarmissionen. Engage-
rad i Läkarmissionens alfabetiseringsarbete och insatser i 
Östeuropa.

Bengt Swerlander
Pensionerad generalsekreterare för Erikshjälpen. Mångår-
ig näringslivserfarenhet som ekonom samt erfarenhet från 
biståndsarbete i Asien.

Lars Arrhenius
Generalsekreterare för Läkarmissionen. Utbildad jurist 
med inriktning på mänskliga rättigheter. Senast har han 
lett utredningar på regeringens uppdrag.

Thomas Bergdahl
CEO – Herenco Industry Group. Civilekonom med lokal 
anknytning. Mångårig internationell erfarenhet bland 
annat som Europachef för Sherwin-Williams/Becker 
Acroma.

Helena Höij
Projektchef på Läkarmissionen som tidigare varit egen-
konsult. Har en karriär inom politiken bakom sig där hon 
bland annat arbetat i regeringskansliet.

Peter Toftgård
Programchef på Erikshjälpen. Ämneslärare och pedagog 
med lång erfarenhet av biståndsarbete inom utbildnings-
sektorn i Väst- och Centralafrika.

Daniel Grahn
Generalsekreterare för Erikshjälpen. Tidigare journalist, 
mångårig ledare för tidningen Dagen. Ledarskribent och 
opinionsbildare inom samhälle, religion och socialt enga-
gemang.

Anne Wolf
Företagare inom rekrytering och ledarskapsutveckling. 
Civil ekonom boende i Stockholm, lång erfarenhet från 
bankvärlden med olika ledande positioner inom SEB.

ÅRSREDOVISNINGÅRSREDOVISNING    
STYRELSEN
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Samverkan med företag, kommuner, landsting och 
organisationer är en förutsättning för Human Bridges 
verksamhet. Ett samarbete kan se ut på många olika 
sätt och kan innebära stöd i form av antingen ekono-
miska eller materiella gåvor. Eller både och. 

SJUKHUS OCH LANDSTING
Human Bridge har avtal med ett flertal sjukhus och 
landsting i Sverige som säger att utrangerad utrust-
ning ska gå till biståndsinsatser. Även i de fall det 
inte finns något avtal kan leveranser av utrangerad 
utrustning ske. 

Exempel på samarbeten med sjukhus och landsting:
Västra Götalandsregionen
Karolinska Universitetssjukhuset
Landstinget Uppsala Län
Region Norrbotten
Hallands Läns Landsting
Flertal av Skånes sjukhus och kommuner

FÖRETAG
Ett flertal samarbeten finns med exempelvis klädked-
jor samt företag som säljer förbrukningsmaterial till 
sjukvården i Sverige där exempelvis reklamationer 
och restpartier levereras till Human Bridge. Utifrån 
avtal om hur gåvorna får användas ser vi på detta 
sätt till att kläder återanvänds eller återvinns och att 
materialet möjliggör biståndssändningar av sjukvårds-
utrustning samt kläder och skor.

Exempel på företagssamarbeten:
Stadium
Gekås
Nelly
Peak Performance
Attends
VWR
Scorett
Kontorsspecial

SAMVERKAN FÖR 
MÄNNISKA OCH MILJÖ

KOMMUNER, AVFALLS- OCH BOSTADSBOLAG
Human Bridges textilinsamling (insamling av kläder, 
skor och accessoarer) sker främst genom drygt 2 400 
insamlingsbehållare (boxar och containrar) i Sverige i 
samverkan med kommunala avfallsbolag och priva-
ta bostadsbolag. Samarbeten med kommuner kring 
sortering av textil finns också.

Exempel på kommuner och avfallsbolag:
VafabMiljö Kommunalförbund
SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag)
SRV (Södertörn Renhållningsverk)
NSR (Norra Skåne Regionen)
Högsby kommun
Kretslopp och Vatten Göteborg
KSRR (Kalmarsundsregionens renhållningsverk)
LRV (Lunds renhållningsverk)
Gästrike återvinnare
ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB)
Hässleholm Miljö
VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB)
Jönköpings Kommun

Exempel på bostadsbolag:
Vätterhem, Jönköping
Bostads AB Poseidon, Göteborg
Bostadsbolaget, Göteborg
Bostads AB Mimer, Västerås
Svenska Bostäder, Stockholm
Lunds kommunala fastigheter

ORGANISATIONER
Projekt och sändningar kan ske tillsammans med 
organisationer i Sverige.

Exempel på samarbetsorganisationer:
Läkarmissionen
Erikshjälpen

TACK FÖR ATT NI, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA AV VÅRA PARTNERS, 
ÄR MED OCH BIDRAR TILL VÅRT ARBETE!



KONTAKT HUMAN BRIDGE
Org.nr: 802477-8238
Adress: Bergmossevägen 8, 
574 53 Holsbybrunn                                    
Tel: 0383-46 74 70
E-post: info@humanbridge.se
www.humanbridge.se
facebook.com/humanbridge.se

Swish: 123 900 41 85
Pg: 90 04 18-5, Bg: 900-4185




