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PRESS RELEASE: 

Human Care donerar rollatorer för 1,3 miljoner. 

Stockholm, Sverige, 2022-04-29 -  Human Care donerar 446 nya rollatorer till biståndsorganisationen 
Human Bridge för vidare transport till länder som Ukraina, Moldavien, Kosovo, Etiopien, Tanzania och 
Kongo. 

Human Care beslutade tidigare i år att utveckla sitt program för socialt ansvarstagande till att 
innefatta fler bistånd och välgörenhetsorganisationer. Den första donationen till Human Bridge 
består av 446 rollatorer av märket Leila och inkluderar flera olika storlekar och färger. Rollatorerna är 
helt nya och oanvända och levereras i sina orginalförpackningar. Donationens marknadsvärde 
motsvarar 1 351 000 kr. De donerade rollatorerna kommer nu förvaras på Human Bridges lager i 
Holsbybrunn för vidare transport i diverse hjälpmedelssändningar.  

Human Bridge startade 2001 och har ett utvecklat logistiknätverk där de bistår sjukhus och 
vårdinrättningar i utsatta områden och utvecklingsländer med medicinteknisk utrustning. Human 
Bridge har hittills i år skickat ett 40-tal biståndssändningar varav 18 sändningar till Ukraina, 3 till 
Moldavien samt i övrigt till en rad destinationer i Östeuropa och Afrika.     

Marcus Larsson, Cheif Marketing Officer på Human Care, säger: ”Vi är glada att ha inlett ett samarbete 
med ytterliggare en biståndssorganisation. Tillsammans med Human Bridge kan vi säkerhetsställa 
att rollatorerna kommer nå ett stort antal människor i olika länder. Vi har ett starkt 
samhällsengagemang tillsammans med vår ägare Applied Value Group och detta är en av de större 
donationerna från Human Care.”  

”Det som är annorlunda med denna donation, förutom det stora antalet, är att rollatorerna är nya och 
kommer i sin orginalförpackning. Det gör det både roligare att ge vidare men ger oss också möjlighet 
att packa och transportera rollatorerna enklare. I och med att vi mottagit flera olika modeller så kan vi 
också täcka ett större behov. ” säger Robert Bergman, direktör för Human Bridge. 

Om Human Care 

Human Care Group producerar och tillhandahåller gånghjälpmedel, lyft-och förflyttningsprodukter, 
sjukvårdssängar, medicinsk utrustning och möbler för sjukvården. Bolaget bildades 1993 och 
huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige, med dotterbolag i USA, Kanada, Tyskland, Turkiet och 
Nederländerma samt har ett brett nätverk av internationella distributörer. 

Om Human Bridge 

Human Bridge är en biståndsorganisation som utför materialrelaterade projekt och varje vecka 
skickas trailers och containers med biståndsmaterial. Årligen sker insatser till ett 20-tal länder. 
Arbetet består i första hand i att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsmaterial och 
handikapputrustning främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.  

 

För mer information, kontakta Marcus Larsson på 0701 44 18 53, CMO Human Care, eller Stefan 
Hedelius, CEO Human Care, 0761 00 07 31.  


