
ELKRAFT TILL UKRAINA

Vasakyrkan i Kalmar (vasakyrkan.nu) kommer att köra lastbilar med elkraftverk
till Ukraina. Mottagande organisation är Ukrainahjälpen Fillippus (fillippus.se)

som har ett lokalt upparbetat nätverk sedan många år.

Varje lastbil kommer att kosta ca 200 000:- innan den är på plats. 

Nu söker vi gåvor/finansiärer och vi hoppas att du/ni vill vara med och bidra.

BG: 787-1072
Swish: 123 551 12 90

Märk med Elkraft Ukraina 



ELKRAFT TILL UKRAINA

Sponsring:

Vid större bidrag (över 10 000:-) kan vi erbjuda sponsring enligt följande: 

Tidningen Barometern kommer att göra ett reportage om projektet och i samband med det kommer 
respektive företagsnamn att publiceras. Det blir både i digital och printformat.

Reklamplats på lastbilarna medan de är i Sverige. Bilarna kommer att cirkulera på olika publika platser 
för att samla in pengar. När bilarna lämnar landet kommer respektive logga att tas bort.

Sociala medier där vi kommer att vara aktiva.

Uppföljning av projektet genom fortlöpande information.

Är ni intresserade av sponsring kontakta Lennart Jakobsson 070 544 81 98
jakobssonmossebo@gmail.com

INFORMATION

Vasakyrkan.

Vasakyrkan är anslutna till EFS som är en del av svenska kyrka. Vasakyrkan ligger på Kungsgatan 23 i 
Kalmar. Här finns ett aktivt gudstjänstliv och många olika samlingar för både barn och vuxna. På hem-
sidan vasakyrkan.nu finns mer information.

Ukrainahjälpen Filippus.

Mottagarorganisationen i Ukraina är Filippus. Organisationen har 30 års erfarenhet av bistånd till Ukrai-
na. Lastbilarna kommer att användas utifrån var den lokala organisationen anser att de behövs bäst. 
Några tilltänkta användningsområden är sjukhus, skolor och mindre samhällen som saknat el under 
längre tid. Mer information finns på filippus.se. 

Lastbilarna.

Bilarna är Scania 81 som tillbringat sin mesta tid i mob-förråd. De har använts väldigt lite men servats 
regelbundet vilket borgar för att de kan göra nytta lång tid framöver. Själva el aggregatet är byggt på en 
Scaniamotor och levererarar 100kva. Bilarna kommer att servas och inregistreras innan de levereras. 
Kostnaderna för bilarna på ca 200 000:- är inköp, service och underhåll, besiktning och inregistrering, 
färjetransport och diesel.

Resan.

För tillfället planerar vi att två bilar ska köras till Ukraina i början av januari. Efterhand som vi får finansier-
ing kommer vi att köra fler bilar. Lastbilarna körs ner till Ukraina av volontärer från Vasakyrkan.


