
 

 
 
 

 

Pressinformation 2016-12-09  

 
Willys skänker julbord till ekonomiskt utsatta 
 

Julen är en av årets stora mathögtider. Men för många är ett dignande julbord långt ifrån 

självklart. Nu samarbetar Willys med lokala hjälporganisationer runt om i landet för att bjuda 

på julbord till ekonomiskt och socialt utsatta.  

 

Till vardags samarbetar Willys med organisationer som Frälsningsarmén, Stadsmissionen och Svenska 

Kyrkan runt om i landet och bidrar med mat till t ex soppkök och utdelning av matkassar. Under 

december månad gör Willys en extra insats för att bidra till att fler får ta del av gemenskap och god 

mat under julen.  

 

Willys i Piteå är en av de butiker som kommer att skänka julmat till samhällets utsatta. I Piteå är det 

organisationen LP-kontakten som kommer att bjuda in till ett stort julbord den 14/12. Organisationen 

vänder sig till människor med beroendeproblem och andra som lever i ekonomisk eller social utsatthet.  

 

– Det här kommer att bli en guldkant på julen för många som annars inte hade fått uppleva glädje, 

gemenskap eller god julmat, säger Håkan Nylander från LP-kontakten.   

 

Även medarbetarna på Willys ser fram emot julbordet.   

  

– Det känns härligt att kunna bidra, säger Daniel Lövgren, butikschef på Willys i Piteå. Mina 

medarbetare i butiken har engagerat sig och några av oss kommer att åka dit och hjälpa till att duka 

fram och servera.  

 

I skrivande stund planeras liknande aktiviteter på följande orter:  

  

Ort  Organisation  Datum för julbord/överlämning 

Göteborg  Frälsningsarmén 16 december 

Helsingborg  Hemlösas hus  21 december 

Jönköping  Stickans kamratföreninge 14 december 

Karlshamn  Hela människan – RIA 12 december 

Linköping   Frälsningsarmén 9 december 

Luleå  Hela människan – RIA 13 december 

Norrköping  Hela människan matbanken 21 december 

Piteå  LP-kontakten  14 december 

Sala   Frälsningsarmén 24 december 

Sundsvall   EFS kyrkan  15 december 

Saltsjö-Boo  Boo församling 22 december   

Södertälje  Pingstkyrkan  14 december 

Uppsala  Uppsala Stadsmission 12 december 

Visby  Svenska kyrkan 23 december 

Älmhult   Fontänhuset  15 december 

Örebro  Örebro Stadsmission 15 december 

Östersund  Frälsningsarmén 16 december 

 



 :  

För ytterligare information, kontakta: 

Johanna Eurén, kommunikationsansvarig Willys, tel 070-346 13 48 

 

Om Willys:  

Willys är Sveriges ledande lågpriskedja inom dagligvaruhandeln. Willys har cirka 200 butiker över 

hela landet, varav ett femtiotal utgörs av våra närbutiker som heter Willys Hemma. Willys omsätter 

drygt 22 miljarder kronor (2015) och ingår i Axfood AB (publ)  


