
	   	  

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg arbetar för att förbättra sjuka barnens livskvalité 
genom att skapa stimulerande och trivsamma miljöer. Det handlar om att underlätta sjukhusvistelsen och ta till vara på barnens egen 
energi, det vill säga det friska hos det sjuka barnet. Stiftelsen bildades 2001 och finansieras av bidrag från både företag och 
privatpersoner. 
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PS Communication är ny eventpartner till 
Barngolfen – Sveriges största välgörenhetsgolf 
 
PS Communication är ny eventpartner till Barngolfen som är Sveriges största välgörenhetsgolf 
och arrangeras årligen till förmån för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus. Perspective Communication fortsätter som PR-byrå för Barngolfen och 
Insamlingsstiftelsen.  
 
– Barngolfen är ett projekt som ger omedelbar effekt och gör en otrolig skillnad för alla barn och 
vuxna som dagligen kämpar på barnsjukhuset. Insamlingsstiftelsens arbete har en stark närhet till det 
som vi gör och vårt mål är att dubbla insamlingssumman från förra året till drygt 2 miljoner kronor, 
säger Johan Gronowitz, vd för PS Communication i Göteborg. 
 
Tävlingen arrangeras av 
Insamlingsstiftelsen för Drottning 
Silvias barn- och ungdomssjukhus 
som arbetar för att skapa trivsamma 
miljöer och positiva stunder för 
barn som ligger på sjukhus. 
Läkande trädgårdar, 
sjukhusclowner, musikterapi och 
syskonstödjare är några exempel på 
de många projekt som Barngolfen 
möjliggör.  
 
– Barngolfen är 
Insamlingsstiftelsens enskilt största 
intäkt och arrangemang. Att PS 
Communication, nu tillsammans 
med Perspective, går in i projektet 
känns såklart jättespännande, säger Tomas Gedda, fundraising manager för Insamlingsstiftelsen för 
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.  
 
PS Communication är specialister inom upplevelsebaserad kommunikation och marknadsföring. PS 
har 160 anställda med representation i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och 
Helsingfors. 
 
För ytterligare information: 
Tomas Gedda, fundraising manager för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus, tfn: 0736-889424, e-post: tomas.gedda@vgregion.se 
Johan Gronowitz, vd för PS Communication i Göteborg, tfn: 0735-11 33 01, e-post: 
johan.gronowitz@ps-communication.se 
Lars Sjögrell, vd Perspective Communication, tfn 0702-69 53 00, epost: lars.sjogrell@perspective.se 
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