
 

 

 

Varje dag jobbar Scandics 7.500 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens mest hållbara 

hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet. Scandic är Nordens ledande hotellkedja  

med omkring 160 hotell i åtta länder och sammanlagt 30 000 hotellrum med en omsättning på 923 miljoner EUR. 

Vi vill vara mer än bara ett hotell – en plats där människor träffas, jobbar och inspireras. 

  
 

Stockholm 20 november 2013 

 

Ett julbord som gör skillnad 

 
Över 1000 människor i utanförskap. Så många kommer bjudas på julmat, tack vare ett 
samarbete mellan Scandic, G4S, och Sveriges Stadsmissioner. 

Samarbetet mellan Scandic, G4S, och Sveriges Stadsmissioner kommer sprida julglädje till över 
1000 människor som lever i utanförskap. Under november och december bjuder G4S sina 
medarbetare på julbord på utvalda Scandichotell. För varje medarbetare som deltar, skänker 
G4S och Scandic ett julmatspaket till en person i socialt och ekonomiskt utanförskap, med hjälp 
av Sveriges Stadsmissioners hemlöshetsverksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.   

Idén föddes genom relationen mellan G4S och Scandic. Sedan slutet av 2012 levererar G4S 
säkerhet till Scandics anläggningar runt om i landet och under september lyftes frågan om vad 
de två aktörerna tillsammans kunde göra under julen.  

- När vi och G4S diskuterade julaktiviteten kom vi fram till att vi behövde hjälp av 

ytterligare en organisation, någon som har rätt målgrupp och nätverk, det har Sveriges 

Stadsmissioner. På så sätt är det här ett utmärkt exempel på vad som går att 

åstadkomma när olika aktörer bidrar med det de kan och när alla drar åt samma håll. Vi 

kan upplevelse, mat och möten, G4S kan trygghet och logistik och Stadsmissionen har 

de sociala nätverken, säger Mathias Kemi, ansvarig för sponsring på Scandic. 

 
Scandic och Sveriges Stadsmissioner har tidigare genomfört ett antal projekt tillsammans och 

tillsammans med G4S var det möjligt att göra en insats i större skala.  

 

- Vi välkomnar alla typer av bidrag, särskilt i juletid när människor som lever i utsatthet 

blir påminda om det de ofta saknar i form av gemenskap. Det är tacksamt att arbeta 

tillsammans med aktörer som Scandic och G4S som aktivt deltar och engagerar sina 

medarbetare för att sprida julstämning och en känsla av samhörighet till dem som 

behöver det mest, säger Sara Herring, kommunikatör på Sveriges Stadsmissioner. 

Lagom till luciafirandet den 13 december delas julmatspaketen ut. Stadsmissionen kommer att 
bereda plats för att över 1000 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö ska kunna delta i 
firandet och njuta av julmat som levereras av G4S.  

  

För mer information, kontakta gärna: 

Mathias Kemi, Sponsring och Partners Chef Scandic, tel: 070-973 51 47 

Anna-Klara Lindholm, PR-ansvarig Scandic, tel: 0709-73 52 31 

 


