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Vi har nu kommit till en annan av Karlskronas 
välkända organisationer, ICA Maxi. Vårt samarbete 
har pågått under ett antal år och det har varit 
mycket givande på många punkter. Så vi ser fram 
emot många bra år tillsammans med detta 
idrottsintresserade företag. 
 
Hur mycket jobbar ICA Maxi med olika CSR 
projekt? 	
Vi jobbar en hel del med detta. Ibland på lång sikt och 
ibland blir det enstaka insatser. En del långsiktigt gör 
vi tillsammans inom ICA!	Lokalt så skänker vi bland 
annat pengar i samband med att vi säljer semlor till 
barncancerfonden. I samarbete med KHK så skänker 
vi pengar till lokala ändamål varje år. Som kund hos 
oss på maxi kan man donera sin pant... osv. Förra 
året skänkte vi pengar i samband med SM i 
kanotmaraton som KK Eskimå anordnade, vi gick med 
en peng för varje startande som gick till 
Cancerfonden.	
 
Varför är ert deltagande i Blodomloppet viktigt?	
Viktigt att sprida budskapet och få fler blodgivare. 
Känns bra att kunna lämna blod, man vet aldrig när 
man kan behöva själv. Samtidigt så är det viktigt för 
oss att stötta KA2 IF i deras arbete och motion är ju 
alltid bra.	
 
Hur tycker du att vi ska bli fler blodgivare? 
Svårigheten ligger i att få ut budskapet och 
informationen. Men fortsätta med det jobbet som görs 
och med information och närvaro ute i samhället.	
  	
Vad vet ICA Maxi om blodgivning idag och hur	
arbetar man för att bli flera blodgivare i 
organisationen? 	
Jag själv och en hel del av personalen lämnar redan 
blod, men vi kan givetvis bli fler. Vi kommer att köra 
en egen rekrytering på Maxi för att dra vårt strå till 
stacken.	

 
 
 
Hur kommer ni att rama in det här evenemanget? 		
Vi kommer framförallt vara med i Lilla Blodomloppet, 
vår maskot Mica kommer att vara med under 
barnloppet och vi kommer även att vara på plats för 
att prata om vår matkasse och hur enkelt det är att 
handla maten via nätet idag.	
 
Hur länge har ni varit med? 	
Oj vilken bra fråga! Vad jag minns så har vi alltid varit 
med i någon form på Blodomloppet, men i år kommer 
vi synas och vara mer aktiva än någonsin.	

1 	
2 Vad ser ni mest fram emot inför den här typen av 

event? 	
3 Framförallt så är det alltid kul att vara med där det 

händer och det gör det ju verkligen på Blodomloppet. 
Att synas tillsammans med både Blodomloppet och 
Ka2 IF är alltid inspirerande.	
 
Tack Henrik för dessa glädjande svar. Ni är en 
förebild i flera avseenden, och det är alltid 
inspirerande att ha er med vad det än handlar om!	
		

 
VDn Henrik tillsammans med kollegan Johann 


