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Goda handlingar på ICA samlade in 3,7 miljoner kronor till Röda Korset 

Under 2017 har landets 432 ICA Supermarket-butiker stöttat Röda Korsets verksamhet genom det 

gemensamma insamlingsprojktetet En god handling. Insamlingen har engagerat 1000-tals kunder 

och initiativet har totalt samlat ihop 3,7 miljoner kronor vilket möjliggör över 30 000 timmars 

läxläsning inom Röda Korsets verksamhet. Många butiker har också stöttat arrangemang hos de 

lokala kretsarna, till exempel julfest för nyanlända.  

En god handling är ett initiativ för nationellt och lokalt samhällsengagemang. Pengarna går till Röda 

Korsets arbete med läxhjälp, språkcaféer och andra aktiviteter som bidrar till att samhället 

utvecklas på̊ ett socialt hållbart sätt. Initiativet är en del av ICAs 100-årsfirande och förhoppningen 

är att engagemanget på de lokala orterna ska fortsätta.  

– Det är fantastiskt att se hur mycket gemensamt engagemang kan ge. Det har varit en 

kraftsamling i hela landet både bland kunder och butiker som inbringat ekonomiskt stöd till Röda 

korsets viktiga arbete, säger Kalle Fahlin, affärschef ICA Supermarket. 

Insamlingen har bland annat inneburit att en del av priset på utvalda varor i ICA Supermarkets 

butiker under året gått oavkortat till Röda Korsets verksamhet och dessutom har kunder haft 

möjlighet att skänka bidrag via gåvokort i butiken eller via Swish. Under vecka 47-51 pågår en 

extra insamling under namnet Ett gott snack som innebär att man kan ge bort en språkkompis i 

julklapp genom att skänka 100 kronor till Röda Korset.  

– Vårt samarbete med ICA Supermarket är fantastiskt inspirerande. Butikernas bidrag till Röda 

Korsets verksamheter har varit stort, både vad gäller pengar och engagemang. Det är mycket 

betydande för att nyanlända ska komma in i det svenska samhället, säger Moniqa Löfstedt, 

enhetschef för Företag och stora givare på Röda Korset. 

En av många ICA-butiker som deltagit är ICA Supermarket Nossebro. Handlarparet Helene och 

Christer Kjäll driver satsningen MAT-Kjällan. Varor med kort datum eller kantstött frukt samlas ihop 

i en låda och säljs till förmån för Röda Korset. Ett annat exempel är ICA Supermarket Moheda där 

handlaren Niclas Stenberg och medarbetare tillsammans med den lokala rödakorskretsen anordnat 

julfest för nyanlända. 

För mer information 

ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

 

 

I 2017 firar ICA hundra år och framåt. ICA föddes ur idén att fria handlare i samverkan skapar gemensamma värden för 
både kunderna och handlarna samtidigt som den lokala anpassningen och det lokala engagemanget finns kvar. Det var 
Hakon Swenson som skapade idén och det företag som blev grunden till det som idag är ICA Gruppen. Bakom firandet står 
ICA-handlarnas Förbund, ICA Gruppen och ICA Sverige. Läs mer om firandet på ica.se/ica100. 

 


