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TRE LASTBILAR 
TILL UKRAINA
Tre lastbilar från Human Bridge har nu lossats i Kiev, Uzhhorod 
och Rivne. Innehållet är främst riktat till sjukvården, men även 
hygienartiklar och filtar/täcken finns med. Ytterligare två last-
bilar går från Holsbybrunn denna vecka. Destination är Rivne. 
Vi fortsätter våra insatser till Ukraina, så länge det är möjligt att 
komma in i landet.
 – Samtidigt kommer vi leverera material i form av sovsäckar 
och filtar, hygienartiklar, varma kläder, skor och andra för-
nödenheter till våra samarbetspartners i Moldavien dit just nu 
omkring 250 000 flyktingar har tagit sin tillflykt, säger Robert 
Bergman, Direktor för Human Bridge..
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GENERÖSA FÖRETAG 
Företag är väldigt generösa och har ställt material till sjukvår-
den för stora värden till vårt förfogande. Även nya kläder skänks 
till förmån för våra insatser. Vi får även många frågor från 
allmänheten om hur de kan bidra. Sammantaget gör detta att vi 
kan genomföra viktiga insatser för att stötta våra vänner i Ukrai-
na. Villigheten att skänka pengar har visat sig vara stor. Det är vi 
mycket tacksamma för..
LYSSNA PÅ  
HUMAN BRIDGE I P4
Hör Robert Bergman Direktor för Human Bridge berätta hur det 
akuta behovet av bistånd till Ukraina, och till Moldavien ser ut, dit 
människor nu också är på flykt. 
Första inslaget är i början av länken och det andra 53.20 in i 
sändningen..
https://sverigesradio.se/avsnitt/1889472#2600
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FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK 
OCH INSTAGRAM
Vi har startat ett Instagramkonto så följ oss gärna där - 
instagram.com/human_bridge, och på Facebook facebook.com/
humanbridge.se.



HUMAN BRIDGE I 
SAMARBETE MED 
STADIUM
DU ÄR VIKTIG!  Sedan tre veckor har Human Bridge och Stadium 
samarbetat för att hjälpa de utsatta människorna i Ukraina. Ett 
stort tack till alla människor som bidragit med värdefullt stöd.
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DETTA GÖR 
HUMAN BRIDGE NU

H Vi ger sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial till sjuk-    
    hus i Ukraina

H Vi ger sovsäckar, filtar, hygienartiklar och andra förnödenheter 
   till människor på flykt i Ukraina och Moldavien.

H Vi ger varma kläder och skor till människor på flykt i Ukraina   
   och Moldavien..

DETTA KAN DU 
GÖRA NU!

H 

H

Skänk en gåva genom att
Swisha till 123 900 41 85

   Plusgiro 90 04 18-5, Bankgiro 900-4185
 Lämna kläder i våra insamlingsboxar .
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Bidra med pengar...

Ge av din tid...

Skänk kläder.



PROJEKTSTART 
HANTERING AV 
TEXTILIER
Under 2022 planerar vi för större investeringar i Holsbybrunn 
och Rosersberg. Det syftar till att rationalisera och effektivisera 
hanteringen av insamlat material. Investeringarna skall bidra 
till arbetsmiljöförbättringar och kostnadsbesparingar vilka är 
avgörande för Human Bridges möjlighet att fortsätta vara en stor 
aktör avseende textilinsamling..
GEMENSAMT 
KONTOR OCH LAGER
I HOLSBYBRUNN
Våra kontor och lager kommer att samlas i samma
fastighet under 2022. Ombyggnationen kommer att starta i augusti 
och flytten kommer att ske vid årsskiftet 2022/23. Investeringar 
kommer göras i både kontorsbyggnaden och lagret/produktionen.
 – Att vara nära där det händer är en viktig fördel, säger 
Human Bridges logistikansvariga Cristofer Ståhlgren..
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Kontor och lager 
kommer att samlas i 
samma byggnad.



ÅRET SOM GÅTT
Inte mindre än 78 biståndssändningar har vi lyckats genomföra
under 2021. Vi har sagt att fokus skall vara på sjukvård. 2019 
utgjorde sjukvården 36 procent av den totalt levererade vikten, 
år 2020, 47 procent och 2021, 62 procent. Textilinsamlingen har 
kommit igång bra 2022. 23 biståndssändningar har redan gått 
ifrån oss i år, och vi arbetar på att öka takten med bibehållen 
kvalitet.
 Vi har skickat sjukvårdsutrustning till Burundi som är ett av 
världens allra fattigaste länder. Sändningen gick till ett nybyggt 
sjukhus i Kayogoro. De försågs bland annat med en ultraljuds-
apparat. Efter bara några dagar dök patienter från grannlandet 
Tanzania upp. Man hade hört att det fanns en ultraljudsapparat i 
Kayogoro!
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