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HBK lanserar CSR-projekt –
tillsammans med Fredrik Ljungberg
Under namnet ”Lagspelet” inleder nu Halmstads BK, tillsammans med Fredrik
Ljungberg, ett CSR-projekt med syfte att förbättra tillvaron för – framför allt – barn
och ungdomar i Halmstad med omnejd, men även i utlandet.
– I samband med att jag och Fredrik träffades i Halmstad i december, när vi började prata om
att hans nu nyöppnade sportbar, Freddie’s, skulle kliva in som huvudpartner till HBK poängterade
Fredrik hur viktigt han tyckte det var att HBK tar ansvar för samhället runt klubben. Att
man på ett strukturerat och målmedvetet sätt gör något bra för Halmstad. Även om HBK alltid
försökt ställa upp när samhället kallat har vi saknat struktur kring vårt CSR-arbete. Det hoppas
vi skapa genom ”Lagspelet”, säger Glenn Silverholt, marknads- och försäljningschef på
HBK.
HBK och Halmstad betyder mycket för Fredrik Ljungberg. Därför ser han det som en självklarhet
att bli en av medspelarna i ”Lagspelet”.
– Jag är mycket glad och stolt över att HBK tog till sig mina tankar och förhoppningar om
ett tydligare arbete med klubbens sociala ansvar. För mig har det alltid varit oerhört viktigt att
verka på ett positivt sätt i lokalområdet, till exempel att besöka sjukhus och skolor. Det ger
barn och ungdomar en möjlighet att identifiera sig med klubben och spelarna i HBK, säger
Ljungberg.
Per ”Texas” Johansson, med ett decennium bakom sig i HBK:s a-lag, arbetar numera i klubbens
marknadsorganisation. Han är huvudansvarig för klubbens CSR-projekt, ”Lagspelet”.
– Redan som spelare var jag mer än gärna ute och representerade HBK i olika sammanhang.
Detta är ett arbete som alltid funnits, men vi har aldrig haft ett uttalat syfte. Nu hoppas vi, med
en hel trupp av partners, ”medspelare”, bakom oss kunna utveckla det här arbetet och göra
HBK till en positiv samhällskraft att räkna med, säger ”Texas”.
För mer information om ”Lagspelet” kolla gärna in den nylanserade hemsidan
lagspelet.hbk.se, alternativt kontakta oss enligt uppgifterna nedan.
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