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IKEA initiativtagare till nytt motionslopp i Älmhult i kampen 
mot cancer 
 
Medarbetare inom IKEA har vid flera tillfällen engagerat sig i välgörenhetsprojekt för att 
stötta cancerforskning. Bland annat genom olika välgörenhetslopp och aktiviteter inom 
löpning. Nu arrangerar IKEA i Älmhult, tillsammans med Elmhults Sport Club, ”Älmhult 
fights cancer” – ett helt nytt motionslopp i centrala Älmhult lördag 6 maj. Syftet med 
loppet är att inspirera fler människor till en mer aktiv och hälsosam livsstil och 
tillsammans samla in pengar till cancerforskning.  
 

- Kampen mot cancer är något som berör många människor, överallt i samhället. 
Tillsammans med lokala aktörer och näringsliv i Älmhult vill vi öppna upp för 
möjligheten för fler att engagera sig i kampen mot cancer, och samtidigt inspirera till en 
mer aktiv och hälsosam livsstil. Vår förhoppning är att så många som möjligt ska 
komma samman och delta, i löparspåret, som på-hejare eller som volontär, säger 
Mattias Lindqvist, ansvarig för samhällsrelationer på IKEA Älmhult AB.    

Under 2018 och 2019 korsade 375 IKEA-medarbetare mållinjen på Göteborgsvarvet, i samband 
med ett internt välgörenhetsinitiativ och samlade in mer än 150 000 kronor till cancerforskning.  

”Älmhult fights cancer” arrangeras av IKEA i Älmhult tillsammans med Elmhults Sport Club och 
är öppet för allmänheten. Distanserna är 5, 10 eller 21 km. Arrangemanget har kapacitet att ta 
emot 1500 deltagare och förhoppningen är självklart att fylla alla platser på startlinjen.   

- Vi välkomnar alla människor att delta och engagera. Vi tror på styrkan i att göra saker 
tillsammans. Just nu för vi en dialog med flertalet lokala aktörer, föreningsliv och 
näringsliv. Det här är ett sätt att samlas kring, och engagera, så många människor som 
möjligt i och omkring Älmhult samtidigt som vi bidrar till hälsa och välmående och att 
stötta livsviktig forskning, säger Mattias Lindqvist.    

 

 

För intervjuer och ytterligare frågor vänligen kontakta:  
Media Relations Team, IKEA Marketing & Communication 
Telefon: + 073 23 213 00 
E-post: pressoffice.rangesupply @inter.ikea.com 
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