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SÄNDNING TILL 
SOMALILAND
Den här veckan skickar vi en sändning till Adal Teaching Hospi-
tal i Borama, Somaliland. Det råder brist på utrustning överlag 
inom sjukvården i Somalia. Våra insatser sker i samråd med 
sjukhusen. Just detta sjukhus har förlossnings-och operations-
avdelningar, därför skickar vi förlossningssängar, gynstolar, 
kuvöser, ultraljud, operationskit, instrumentbord, rullstolar 
och kryckor. Somaliska föreningar i Sverige och andra länder 
är angelägna om att stötta sitt land och är med och bidrar till 
kostnadstäckning för frakt. Vi har de senaste åren skickat ett 
antal containrar varje år till olika sjukhus. Human Bridge fokus 
är att bidra till utveckling av sjukvården i landet..

Helene Stenfelt 
förbereder 
sändningen till 
Somaliland.



HUMAN CARE DONERAR 
446 NYA RULLATORER 
Human Care beslutade tidigare i år att utveckla sitt program för 
socialt ansvarstagande till att innefatta fler bistånds- och välgö-
renhetsorganisationer. Den första donationen till Human Bridge 
består av 446 rullatorer av märket Leila och inkluderar flera 
olika storlekar och färger. Rullatorerna är helt nya och levere-
ras i sina originalförpackningar. Donationens marknadsvärde 
motsvarar 1 351 000 kr. De donerade rullatorerna kommer nu 
förvaras på vårt lager i Holsbybrunn för vidare transport i olika 
hjälpmedelssändningar..
EL SALVADORS 
AMBASSADÖR PÅ BESÖK 
För några veckor sedan var Robert Bergman i Stockholm och träf-
fade El Salvadors ambassadör, Patricia Godinez. Och i förra 
veckan kom ambassadören med sin delegation till Holsbybrunn 
för att se vår verksamhet och för fortsatta samtal om möjliga 
biståndsprojekt i landet.
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DET MÅLAS OCH FIXAS I 
BAGARMOSSEN 
Det är full aktivitet med iordningställandet av vår sortering i 
Bagarmossen. Intervjuer har gjorts de senaste veckorna och nu är 
det klart med rekryteringen av arbetsledare till Bagarmossen. Vi 
kommer att presentera vår nye arbetsledare närmare i nästa ny-
hetsbrev! Vi hälsar Dennis Vasteson varmt välkommen till oss..
AVTAL MED 
WALLENSTAM 
I slutet av april skrev vi på ett avtal med Wallenstam Fastigheter i 
Stockholm gällande utplacering av fastighetsnära textilinsamling 
vid fyra av deras fastighetsområden. Vi har sedan tidigare avtal 
med Wallenstam i Göteborg och nu även i Stockholm..
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ÅRET SOM GÅTT 
Ekonomisk årsredovisning för både Human Bridge och Lindra är 
godkända och påskrivna av styrelse och revisor. Båda organisa-
tionerna visar en sund ekonomi och ett positivt resultat för 2021 
trots alla utmaningar under de senaste två åren. En årsrapport 
för 2021 med bild och text kommer att tas fram i maj/juni. 
Lindra Second Hand har under 2021 nått det bästa resultatet i 
organisationens historia med ett överskott på 6,36 MSEK och med 
en omsättning på 27,7 MSEK. Detta möjliggör en föreslagen utdel-
ning till Human Bridge på 150 procent av budgeterat belopp dvs. 
3 MSEK. Beslut kommer att fattas av stämman den 10 maj.

Human Bridge har haft ett par tuffa år med minskade bistånds-
sändningar och neddragning av verksamheten men vi har under 
2021 ökat farten igen. Antalet biståndssändningar uppgick till 78 
stycken med fokus på sjukvårdsbistånd vilket är 150% av bud-
geterade sändningar. Tack vare att textilmarknaden också har 
återhämtat sig efter pandemin har även omsättningen i organisa-
tionens näringsdel blivit bättre. Genom bland annat Lindras ökade 
bidrag har också de totala direkta bidragen till biståndsverksam-
heten ökat i förhållande till föregående år. Därmed överstiger 
intäkterna ändamålskostnaderna, biståndsverksamheten, och 
vi visar ett positivt resultat, vilket ytterligare förbättrar det egna 
kapitalet och borgar för en långsiktig verksamhet.
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POSEIDON HAR 
PLACERAT UT 64 
INSAMLINGSBOXAR 
Fastighetsbolaget Poseidon i Göteborg har i samarbete med Human 
Bridge placerat ut totalt 64 insamlingsboxar, med målet att alla som 
vill ska kunna lämna sina textilier på gångavstånd från hemmet. 

– Vi vill att det ska vara lätt för våra hyresgäster att göra ett bra
miljöval i sin vardag. Det ska vara lika naturligt att sortera ut sina 
textilier som förpackningar och matavfall, säger Therese Svensson, 
miljöcontroller på Poseidon.

VÄRDENS RÖJ I 
MAJORNA I GÖTEBORG
I början av april var vi med i ett projekt med Familjebostäder i 
Majorna. Familjebostäder är det största av alla bostadsbolag i 
Allmännyttan i Majorna.

Vi var på plats med vår lastbil och chaufför under 3 timmar och 
människor kunde komma och lämna in saker.
Vi kommer troligen att var med i ett liknade projekt i Haga i sep-
tember. Denna affisch hängde i hela  
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FAKTA
• 142 960 kg textilier samlades in i 
Poseidons bostadsområden under 
2021.

• 7,5 kg textilier per person 
hamnar i restavfallet och skickas 
direkt till förbränning. Det innebär 
att materialet varken återanvändas
eller materialåtervinnas. 

• 850 000. Så många varv runt 
jorden med bil hade krävts för att 
matcha den mängd utsläpp av 
växthusgaser som den svenska 
textilkonsumtionen orsakar, varje 
år.

• 2025 ska alla EU-länder ha 
separat insamling av textilavfall
enligt EU:s nya avfallsdirektiv.

Värdens röj
lördag 9 april kl. 11-14

Bemannade 
platser:

OBemannade
platser:

Vi finns på plats för att hjälpa 
dig med sortering av grovsopor, 
elektronik och farligt avfall på 
följande adresser:

Kungsladugård
Carnegiegatan 15
Kennedygatan 20 
Kungsladugårdsg. 5 
Vänmötet 2-4

Majorna
Ankarplatsen
Koopmansgatan 6
Söderlingsgatan 9-11
Godhemsgatan 30

Containrar för blandat avfall* kommer 
att finnas på följande adresser:

Kungsladugård
Peter Bagges gata 10
Slottsskogsgatan 28
Ärlegatan 9-11
Strandridaregatan 4
Ostindiegatan 21 
Lugnet 1
Märlspiksgatan 4 
Stilla gatan 2
Klippan 14-20
Jordhyttegatan 7 

Majorna
Paternostergatan 6
Jungmansgatan 49-51
Oljekvarnsgatan 14
Amiralitetsgatan 16 
Klareborgsgatan 26-28 
Galateagatan 12 
Hålekärrsgatan 14
Dahlströmsgatan 6

FÅ EN PLANTA i kompostbutiken! 
De första som besöker kompostbutiken på 
Såggatan 61 får en tomatplanta, där har du även, 
möjlighet att träffa kunnig personal som ger dig 
bra odlartips. Dessutom kan du få kompostjord. 

Skänka grejer:
Stadsmissionen
Kommer vara på plats på
Kennedygatan 20 och 
Ankarplatsen.

Reningsborg 
Kommer att vara på plats 
på Vänmötet 2-4 och 
Söderlingsg. 9-11.

Lindra Second Hand
(Human Bridge)
Kommer att vara på plats 
på Godhemsgatan 30.

Masthugget: August Kobbsgatan/Flaggatan

*Inget farligt avfall eller elektronik i dessa containrar!Miljöfarligt-avfallsbilen besöker våra bemannade 
stationer (se separat körschema).

Sportson Patrol - cykelservice 
Besökarna erbjuds kostnadsfri cykelservice 
som att pumpa däck, justering av bromsar och
växlar, olja kedjan m.m. (möjligheten att byta
däck eller bromsar kommer också att erbjudas
mot en kostnad för materialet.) Besök oss 
utanför Familjebostäders servicekontor på 
Slottsskogsgatan 46 (Mariaplan).

och Psst!

Vi bjuder

på fika!

I samarbete med Reningsborg, Stadsmissionen och Lindra Second Hand
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STÖDET TILL UKRAINA 
FORTSÄTTER
Vi fortsätter att stödja Ukraina. Förra veckan skickade vi ytterligare en 
sändning till Ukraina. Secondhandverksamheten, ”Vinden”, i Alingsås 
och Human Bridge har samarbetat länge kring biståndssändningar. 
Vinden har de senaste veckorna skänkt pengar som har använts till 
inköp av förnödenheter och frakt till Korosten i Ukraina. 
Mottagande organisation, NPO The Ray of Love, är sedan tidigare 
samarbetspartner till Vinden. Även våra samarbetspartners 
Erikshjälpen och Läkarmissionen bidrar med medel för inköp och frakt 
till Ukraina. Det som efterfrågats är hygienkit, inkontinensskydd till 
äldrevården, blöjor, mat och förbrukningsmaterial till sjukvården. 
Utöver detta kunde vi också förse dem med rullatorer och madrasser. 
Vi har nu totalt skickat 18 sändningar till Ukraina sedan kriget 
startade. Vårt mål är att ha en bredd i våra sändningar riktade till 
sjukhus. Innehållet i varje sändning anpassas till vad vi har tillgång till 
och mottagarens behov.  
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CONTAINER TILL 
UNIVERSITETSSJUKHUS 
I ETIOPIEN 
Förra helgen anlände en av våra containers till Gassagn Hospital 
i Debre Tabor provinsen i nordvästra Etiopien. Sändningen är en 
del av ett projekt som är ett samarbete mellan Human Bridge och 
Debre Tabor University. Universitetet har en medicinsk fakultet 
för utbildning av läkare. Human Bridge har tidigare levererat 
mycket utrustning till detta sjukhus. Som en förlängning av 
projektet och som ett led i att höja kvaliteten på sjukvården i hela 
distriktet ville universitet se till att de mindre sjukhusen i områ-
det också får tillgång till bättre utrustning. Det gör det lättare att 
rekrytera läkare till de mindre sjukhusen. Universitetet täcker 
en del av frakt- och hanteringskostnaderna. Innehållet i den här 
sändningen bestod av diverse sjukvårdsutrustning, sängar, 
madrasser, kuvöser, rullstolar och övervakningsutrustning.
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