
  

 

 

Pressmeddelande       2014-09-24 
 

Föreningar med fokus på unga får Ateas stipendier   
 
En ambulerande grillvagn, utbildning av fotbollstränare för funktionshindrade och volontärer som 
stöttar unga med psykisk ohälsa. Det är några av de verksamheter som får stöd när Atea, tillsammans 
med Fryshusandan, delar ut årets stipendier på totalt 240 000 kronor.  

 
Mitt nya hemland i Gävle samlar in mat med kort datum från butiker och restauranger och levererar till 
fritidsgårdar, soppkök, behandlingshem och behövande familjer. Pengarna från stipendiet innebär att föreningen 
kan köpa en grillvagn som flyttas mellan olika bostadsområden.  
 
– Det här betyder mycket för oss. Grillvagnen innebär att ungdomar i föreningen kan servera varm mat och den 
blir samtidigt en mötesplats för både unga och vuxna i våra bostadsområden, säger Lasse Wennman, 
initiativtagare till Mitt nya hemland. 
 
Övriga föreningar som får stipendier är: 
  
Lindsdals IF i Kalmar söker bidrag för att utbilda fotbollsledare att träna funktionshindrade barn. 
 
AC ”All Continents” Jordbro är en fotbollsklubb i västra Stockholm som snabbt har rekryterat många barn och 
ungdomar. Stipendiet används för att utbilda nya tränare och att arrangera träningsläger för flicklaget. 
 
Dialogskolan i Spånga arbetar tillsammans med de rikstäckande organisationerna Fredens Hus och 
Kulturarvsagenterna för att minska rasism. Pengarna användas för att fördjupa samarbetet även med elever på 
andra skolor i Sverige. 

Föreningen Tilia är rikstäckande och stödjer unga med psykisk ohälsa. Idag är behovet större än möjligheten att 
hjälpa och med pengarna kommer föreningen att kunna utöka verksamheten.  
 
Ung styrka i Karlskrona arbetar med ungdomar för att minska arbetslösheten och öka integrationen. 
 
– Atea bygger Sverige med it och vi vill också bygga ett bra samhälle och är därför stolta att stödja föreningar 
som hjälper barn och ungdomar, säger Annica Aleberg Ehn, ordförande i Ateas hjälpande händer.  
 
Stipendierna är på vardera 40 000 kronor. Atea har valt att varken ge julklappar eller andra presenter till kunder 
och anställda utan motsvarande summa går till fonden Ateas hjälpande händer. Dessutom bidrar många 
anställda varje månad med ett fast belopp. 

– Att gå från ord till handling är ett stort steg och jag är mycket glad när företag som Atea är med och skapar en 
bättre tillvaro för samhällets unga, säger Anna McAllister, ansvarig på Fryshusandan, som är en del av 
Fryshusets verksamhet. 

Utdelningen av stipendierna sker i samband med Forum för Eldsjälar och Fryshusets 30-årsjubiluem den 2 
oktober i Hammarby Sjöstad. 

För mer information, kontakta: 
Magnus Sallbring, HR- och marknadsdirektör Atea, 0708-40 00 00, magnus.sallbring@atea.se 
Anna McAllister, ansvarig Fryshusandan, 0739-50 22 09, anna.mcallister@fryshuset.se  

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, 
produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr med 
ca 1 900 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se. 
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