
Jula støtter UNHCR i flyktningkatastrofen
For hvert unikt JulaClub-medlem som kjøper noe og drar kortet, donerer Jula en krone til UNHCR.

Innsamlingen pågår i én uke, fra 14. september til og med torsdag 20. september. Pengene går til støtte i den pågående flyktningkatastrofen.

– Jeg tror ikke at noen er upåvirket av flyktningkatastrofen som pågår i Middelhavet akkurat nå, dette angår oss alle. Det er lett å føle seg
maktesløs i denne situasjonen, for vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan ihvertfall gjøre noe. Pengene vi donerer går til humanitær hjelp, blant
annet vann og mat, til flyktningene, sier Karl-Johan Blank, Julas konsernsjef og eier.

– Vi har valgt å støtte UNHCR, ettersom vi vet at de er en seriøs og god samarbeidspartner. Med UNHCR kan vi være sikre på at pengene vi
donerer, virkelig kommer til å gjøre nytte, sier Joachim Frykberg, adm.dir. i Jula AB.

– Vi prøver også å hjelpe til på andre måter. Blant annet har vi donert flytteesker til gruppen «Vi gör vad vi kan», som bruker disse eskene til å
pakke nødvendigheter til flyktninger i Middelhavsregionen, sier Joachim Frykberg.

JulaClub er Julas kundeklubb.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) er FNs flyktningeorgan. UNHCRs oppgave er å gi flyktninger internasjonal
beskyttelse og finne permanente løsninger på deres vanskelige situasjon.

Spørsmål kan rettes til:

Joachim Frykberg, adm.dir. Jula AB, +46 701-90 29 30, joachim.frykberg@jula.se 
Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se

Jula AB er et familieeid selskap med hovedkontor og sentrallager i Skara i Sverige. Jula tilbyr kreative hjemmefiksere og profesjonelle et
attraktivt utvalg til lave priser via varehus. Jula har ca. 2800 ansatte og totalt 81 varehus, hvorav 43 i Sverige, 26 i Norge og 12 i Polen. I 2015
omsatte Jula-konsernet for rundt 5,4 milliarder SEK.

Gå gjerne inn på www.jula.com for mer informasjon.


