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I vår strävan att dels ta reda på generella 
kunskapsnivåer och dels lite kring hur man funderar runt 
blodgivning presenterar vi en serie intervjuer med några 
av vårt samhälles nyckelpersoner. Vi rivstartar med vår 
mångåriga samarbetspartner som vi nyligen ytterligare 
fördjupat vårt samarbete med – Fantastiska 
Friskis&Svettis Karlskrona med allas vår Camilla 
Holmström! ☺ 

Vi hoppar direkt in i intervjun, 

Hur mycket jobbar F&S med olika CSR projekt?  
Hela F&S idé är att få fler att röra på sig för att må 
bättre. När fler mår bättre gynnar det hela samhället så 
man kan säga att vi jobbar med CSR hela tiden ☺. Men 
mer riktat försöker vi delta i projekt som gynnar 
framförallt barn och personer som kanske annars inte 
haft möjlighet eller förutsättningar att delta i vår 
verksamhet. Vi sprider Röris (Rörelse i skolan), vi har 
projekt tillsammans med SISU idrottsutbildarna och 
Blekinge Idrottsförbund med inriktning på att få fler 
ungdomar i rörelse och vi möter behovet att få fler 
nyanlända att röra på sig och må bättre. 

Varför är ert deltagande i Blodomloppet viktigt?  
F&S deltar i Blodomloppet för att vi vill vara en del i att 
sprida kunskapen om hur viktigt det är att fler blir 
blodgivare. I vår verksamhet möter vi många människor 
som har goda förutsättningar att lämna blod och vi tror 
att vi därför kan vara en bra länk mellan dem och 
Blodcentralen. 

Hur tycker du att vi ska bli fler blodgivare? 
Genom information, information och information! Vi 
behöver synas och berätta om hur enkelt man kan 
rädda liv och hur viktig den insatsen är! 

Vad vet F&S om blodgivning idag och hur arbetar 
man för att bli flera blodgivare i organisationen?  
Vi vet en hel del genom den information vi får via 
Blodomloppet varje år. Vi uppmärksammar 
Blodomloppet varje år och informerar om hur viktigt det 
är att lämna blod. Vi vill också ge möjlighet till de som 
kan mycket om blodgivning att informera om detta i våra 
lokaler. 

Hur kommer ni att rama in det här evenemanget?  
Genom information på anläggningen, via vår hemsida 
och på vår Facebooksida. Självklart kommer vi 
dessutom genom vår närvaro vara en del av kvällen den 
15/5 och göra det vi kan för att den totala upplevelsen 
ska bli så bra som möjligt. 

Hur länge har ni varit med?  
Vi har varit med från början här i Karlskrona och är 
mycket glada och tacksamma att vi får möjligheten att 
delta varje år!!! 

Vad ser ni mest fram emot inför den här typen av 
uppdrag? 
Att möta alla härliga deltagare! Det är ett mycket 
lättsamt och glatt arrangemang och att möta alla 
förväntansfulla samt glada deltagare ger massor av 
energi! 

Tusen tack för detta Camilla och vi ses, om inte förr, 
den 15/5 på Västra Marks IP.  


