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Birsta City tar ställning mot våld och mobbing 
 
Ingka Centres har köpt in nydesignade Non Violence skulpturer till flertalet av sina 
köpcentrum i Sverige som en del av en kampanj där de uppmärksammar hur våld kan 
motverkas. På Birsta City kommer man hålla en avtäckningsceremoni för skulpturen - 
Tennis for Peace by Ernst Billgren och Robin Söderling den 31 oktober.  
 
I samband med avtäckningen, av Ernst Billgren och Robin Söderlings skulpturdesign, 
kommer Rolf Skjöldebrand, en av grundarna av Non Violence, att hålla i en föreläsning om 
hur våld kan motverkas. Alla är välkomna att delta i invigningen och komma på 
föreläsningen. 
 
Skulpturen ska påminna om att kunskap och utbildning är det viktigaste redskapet för att 
bekämpa våld. Rolf Skjöldebrand kommer under föreläsningen att prata om hur stiftelsen 
jobbar samt ge konkreta tips hur våld kan förebyggas och motverkas. Syftet är att 
uppmärksamma våldet som finns i samhället och föreläsningen bygger framförallt på 
stiftelsens vision: våld bekämpas av kunskap. Rolf kommer också prata om respekt och 
självkänsla.  
 
– Vi är naturligtvis glada över att Birsta City kan vara med och uppmärksamma denna viktiga 
fråga tillsammans med Rolf Skjöldebrand. Detta är ämnen som alltid är aktuella och 
relevanta, vi vill på detta sätt vara med och aktivt bidra till ökad kunskap och förståelse för att 
bekämpa våld och mobbing, säger Jennie Forsström, Marketing Manager på Birsta City. 
	
Förutom Birsta City har Ingka Centres köpt in Non Violence statyer till Avion shopping i 
Umeå, I-Huset i Linköping och Erikslund i Västerås. Varje staty är unik, har olika designers 
och är en nytolkning av Reuterswärds original.  
 

• Birsta City har statyn Tennis for Peace by Ernst Billgren och Robin Söderling. 
• Avion Shopping har statyn Music for Peace by Paul McCartney,  
• i-Huset har 830 13 For Peace by Lundqvist  
• Erikslund Shopping Centre har Petter for Peace by Petter 

 
Alla välkomnas att delta i invigningen! Skolklasser har specifikt bjudits in till att ta del av 
invigningen samt föreläsningen, då stiftelsen framförallt riktar sig till ungdomar och utbildar 
inom självkänsla, konflikthantering och ickevåld.  
 
Var: Birsta City  
När: 31 oktober kl. 14:00 
Vad: Invigning och avtäckning av staty och föreläsning 
Föreläsare: Rolf Sköljdebrand, en av grundarna till stiftelsen Non Violence 
 
 
För ytterligare frågor och information kontakta:  
Jennie Forsström 
Birsta City, Marketing Manager 
Mobile: +46 (0)70 590 15 32 
E-mail: jennie.forsstrom@ingka.com  


