
 
 
Pressmeddelande 2014-03-06 

 

 

Drömrum för sjuka barn signerade Henrik Larsson och Tina Nordström 
 

Nu kan barn som vårdas på Helsingborgs lasarett få behandling i Henrik Larssons rum 

eller koppla av i Tina Nordströms bistro. Detta tack vare ett välgörenhetsprojekt som 

finansierats av Insamlingsstiftelsen Jonsters Charity. Målet är att ge barn och anhöriga 

en bättre upplevelse under sjukhusvistelsen. 
 

 
 

Henrik Larssons rum pryds av en specialritad tapet som visar hela hans karriär i bilder och 

illustrationer. Resan från Högaborg till Celtic, Barcelona och landslaget innehåller både 

framgångar och motgångar. Syftet är att inge hopp och få barnet att tänka sig bort från sin 

egen situation en stund. 

– Jag vill förmedla glädje och möjligheter. Om jag kan förbättra tillvaron för ett barn som 

befinner sig i en svår situation så är det definitivt värt min tid! Jag har själv besökt 

barnavdelningen när min son hade lunginflammation och vi fick ett fantastiskt mottagande av 

personalen, säger Henrik Larsson. 

 

Avdelningens familjekök har förvandlats till Tinas Bistro, hennes första och sista. Rummet 

har sitt egna uttryck och skiljer sig från den övriga sjukhusmiljön. Det är en varm och 

välkomnande bistro för både stora och små. Hyllorna är fyllda med kokböcker och på 

väggarna syns bland annat Tinas signum ”Jättegott”. 

– Det är ett av de viktigaste rummen på avdelningen, dit du kanske går för att andas ut en 

stund. Många föräldrar och barn använder bistron och alla ska känna sig välkomna. För mig 

är det en ära att få vara med och göra ordentlig nytta. Det behövs fler sådana här projekt, 

säger Tina Nordström. 

 

Henriks och Tinas idéer har realiserats av inredningsarkitekt Niklas Madsen, Superlab, som 

arbetat ideellt. Han har gett rummen helt nya skepnader genom att byta ytskikt och inredning.  

– Min drivkraft har varit att skapa en miljö som påverkar besökarnas sinnestämning positivt. 

Henrik och Tina är superengagerade. Trots sina tighta scheman har de varit noggranna på 

detaljnivå, vilket visar att de verkligen brinner för det här. Vad jag vet finns det inget liknande 

projekt i Sverige, säger Niklas Madsen. 



 

Jonsters Charity, som verkar för att skapa en bättre tillvaro för barn och ungdomar, har 

donerat cirka 700 000 kronor till barn- och ungdomsavdelningen vid Helsingborgs lasarett. 

Pengarna har samlats in genom sponsorer, privata donationer och välgörenhetsprojekt. 

Målsättningen är att vara Sveriges mest givmilda stiftelse. Under 2013 hade stiftelsen inga 

utlägg för kostnader, vilket innebär att samtliga insamlade medel avsattes för välgörande 

ändamål. 

– Vi vill tacka alla som har bidragit till att göra det här möjligt. Det har varit en lång process 

och det ligger otroligt mycket ideellt arbete bakom resultatet. Detta är starten på någonting 

stort. Vi har ytterligare tre drömrum på lasarettet inplanerade under året, säger Jone Sølvik, 

grundare av Jonsters Charity, och Jan Neiderud, chef för barn- och ungdomskliniken vid 

Helsingborgs lasarett. 
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För mer information, vänligen kontakta: 

Jone Sølvik, grundare Jonsters Charity 

070-611 21 00, jone@jonsters.se 

www.jonsters.se 
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