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Arvato sponsrar ”Tennis med Amo Obaida”  
 
Arvato Financial Solutions har ingått ett sponsringsavtal med 
integrationsprojektet ”Tennis med Amo Obaida“. Det ger Upsala 
Tennisklubb en möjlighet att utveckla projektet. 
 
 

Idén om Street-tennis föddes 2012 i Uppsala, ett projekt som riktar sig till 
barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden som i vanliga fall inte 
skulle ha möjlighet att få spela tennis. Så småningom fick det namnet Tennis 
med Amo Obaida. Tennis med Amo Obaida finns där barn och ungdomar 
finns och med det ett mycket välutvecklat nätverk med skolor, fritidsgårdar 
och invandrarföreningar. 
 
- Vi är glada och tacksamma för att Arvato valt att stötta projektet. Det 
betyder att vi kan blicka framåt och försöka hitta vägar att nå ut till ännu fler 
ungdomar, säger Johan Nordström, projektledare för Tennis med Amo 
Obaida. 
 
Initiativtagaren Obaida Alramahis idé är att integrera barn och ungdomar 
med invandrarbakgrund i det svenska samhället genom idrott och glädje. 
Ord som respekt, tilltro, förståelse samt delaktighet är den röda tråden i 
verksamheten och som utomstående är det svårt att vara oberörd efter att 
ha sett och hört hur Obaida Alramahi arbetar med barnen. Det är därför som 
Arvato redan nu öppnar upp för möjligheten att öka det ekonomiska stödet 
till projektet. 
 
- Obaida Alramahi har gjort ett starkt intryck på oss. Jag är övertygad om att 
han kommer vara en fantastisk inspirationskälla för Arvatos kunder och 
personal, men viktigast är ändå det han gör för barnen och det känns 
fantastiskt att få vara en del av det, säger HB Nordström, vice VD på Arvato. 
 
Tennis med Amo Obaida fick 2015 Länsförsäkringar Uppsalas pris som 
årets Trygghetshjälte och samma år nominerades projektet till priset för 
Årets samhällsinsats av Företagarna i Uppsala.  

 
För mer information: 
Johan Nordström, projektledare Tennis med Amo Obaida. 
Mobil: 0708 857502 
E-post: johannordstrom10@gmail.com 
 
HB Nordström, vice VD Arvato. 
Mobil: 076 630 55 65 
E-post: hb.nordstrom@arvato.com 
 
 
Mer information hittar du också på http://finance.arvato.com  
 

http://finance.arvato.com/


 

 
finance.arvato.com 

 
 

 
Arvato Financial Solutions är en global aktör inom finansiella tjänster och en 
del av Bertelsmann SE & Co. KGaA är ett dotterbolag till Arvato AG. Arvato 
har över 7 000 anställda i 22 länder, framför allt i Europa, Amerika och 
Asien, och erbjuder heltäckande lösningar för hanteringar av kundrelationer 
och kassaflöde. Arvato Financial Solutions erbjuder outsourcing-tjänster som 
koncentrerar sig på kassaflödet i alla faser av kundens livscykel – från 
riskhantering och fakturering till inkasso, fordringar och skulder. Som en del 
av detta fokuserar vi på att minimera riskerna i den initiala 
affärstransaktionen och genom hela betalningsprocessen. Våra tjänster gör 
det även möjligt att välja betalsätt internationellt. Som en leverantör av 
finansiella lösningar hanterar Arvato Financial Solutions runt 10 000 kunder, 
framför allt inom retail/e-handel, telekommunikation, försäkringar, bank och 
hälsosektorn. Det gör oss till Europas tredje största leverantör inom 
finansiella tjänster. Professionell, Trovärdig, Effektiv är våra ledord 
 
 
 
 
 
 


