
FLER OCH FLER VÄSTERÅSARE lever i fattigdom 
eller ensamhet vilket gör att många inte gläds åt 
julen. Inga julklappar åt barnen, ingen mat på 
bordet och kanske även ångest över att vara ensam. 
Julen är då inget man längtar efter.  
– Men här kan ni och vi göra skillnad!

STARTA EN FÖRETAGSINSAMLING inför jul, 
ett enkelt och tydligt sätt att bidra, samtidigt som det 
blir en trevlig aktivitet tillsammans med medarbetare, 
kunder och leverantörer. 

VÅR JULINSAMLING 2021 engagerade 
45 företag och gav 955 000 kr vilket gjorde julen 
lite bättre för över 2 500 västeråsare! Fantastiska 
siffror som vi såklart hoppas på att överträffa  
med råge i år.

STARTA EN EGEN 
FÖRETAGSINSAMLING 
– OCH HJÄLP OSS ATT GE UTSATTA VÄSTERÅSARE  
EN LITE BÄTTRE JUL! 

OCH DET ÄR ENKELT – vi hjälper dig att göra  
en digital insamlingssida, affischer, egna QR-koder 
och annat informationsmaterial som du kan behöva.  
På din insamlingssida säljer du sedan faktiska 
produkter som matkassar, presentkort till barn, 
julklappar till ensamma äldre och matlådor till  
hemlösa. Och det fina är att om du till exempel  
säljer en matkasse för 500 kr så blir det en matkasse 
för 500 kr till någon som verkligen behöver den. 
100% kommer målgruppen till gagn utan några 
som helst omkostnader eftersom ett stort antal av 
våra lokala hjälporganisationer både köper in och 
distribuerar all julglädje lokalt.

XXXXXXX och Lokala Hjälpens julinsamling 2022  

Över 4 000 barn bara här i Västerås lever idag i ekonomiskt utsatta  

familjer och många av våra äldre lever i ensamhet. Så behovet av stöd  

är stort och tillsammans med Lokala Hjälpen vill vi gärna göra julen lite  

bättre för våra utsatta. 

Det kan du också göra. Och det är enkelt! 

TILLSAMMANS KAN VI   
GE UTSATTA VÄSTERÅSARE  

EN LITE BÄTTRE JUL!
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Scanna den här 

QR-koden för att  

swisha valfritt  

belopp.

Scanna den här  

QR-koden för att 

bidra genom att köpa 

mat, present kort eller  

julgåvor till de utsatta.

VILL DU VETA MER? Kontakta Amanda – amanda@lokalahjalpen.se, 070-858 83 32,  

Staffan – staffan@lokalahjalpen.se, 0705-18 00 82 eller läs mer om oss på lokalahjälpen.se
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