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PODAB:s julklapp till Stadsmissionen  
– specialistinsats som ger nytta länge  
 
Idag, onsdag 16 december var startskottet för PODABs nya jultradition. En tradition som innebär att 
företaget årligen ger en av Stadsmissionens regionala verksamheter ny professionell tvätt- och 
torkutrustning i julklapp. Dessutom har personalen engagerats i en stor, gemensam klädinsamling, 
som levererades under dagen.  
 
Första mottagaren av PODAB:s julklapp blev en avgiftningsklinik som drivs av Stadsmissionen i Göteborg. 
Det blev en ordentlig överraskning för personalen som tog emot gåvan med stor glädje.  
 

– På kliniken bedriver vi sjukvård med höga hygienkrav därför är effektiv och snabb tvätt- och 
torkutrustning extra viktigt. Nu slipper vi lägga stora pengar på nya maskiner eller tvingas klara 
oss med de vi redan har som är för gamla och dåliga, säger Magnus Köllbring på Göteborgs 
Stadsmisson som mottog gåvan.  

 
Maskinerna i paketet, en tvättmaskin StreamLine TM 9070 och en torktumlare StreamLine T9153 K, är 
utvalda för att möta klinikens behov. De är optimala för ändamålet med hygienprogram och andra 
liknande finesser som kommer göra stor skillnad och underlätta i verksamheten. Stadsmissionen har 
dessutom blivit utlovade livstidsgaranti på maskinerna, vilket Magnus ser som en oerhört värdefull 
aspekt.  
 
Personalen på PODAB ville också delta och gjorde en gemensam klädinsamling. Julklappen från 
personalen blev totalt 14 jutesäckar med kläder till både stora och små. Det möter ett skriande behov 
och levererades också under dagen till Göteborgs Stadsmission.  
 

– Efterfrågan på kläder är konstant stort, men covid-19 har gjort insamlingen betydligt svårare. Att 
få så här mycket kläder levererade samtidigt är alltid oerhört välkommet, men i dessa tider är 
det angeläget på många fler sätt. Vi har dessutom lite svårt att få ut budskapet om det stora 
behovet som alltför många människor har av skänkta kläder, säger Magnus Köllbring.  
 

Grundläggande hållbarhetsfråga bakom gåvan  
PODAB:s engagemang i Stadsmissionen har en lång tradition och socialt ansvar har gått som en röd tråd 
i verksamheten i flera år. Stadsmissionen har tidigare fått donationer i form av ekonomiska bidrag och 
även begagnad utrustning. Men när Jimmy Nilsson, VD på PODAB och hans medarbetare tidigare i år 
diskuterade företagets hållbarhetsarbete och FN:s globala mål om att utrota fattigdom, utmynnade det i 
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nya tankar. De ställde sig den grundläggande och viktiga frågan: ”hur gör vi som företag bäst och störst 
hållbar nytta”?  
 
– Vi kom fram till att det var att bidra med just det vi är specialister på, som kan göra en väldigt konkret 
skillnad för Stadsmissionens arbete mot fattigdom. Vi ville agera lokalt men verka globalt och det skulle 
vara långsiktigt. Sen fick vi ganska snabbt idén till julgåvan och tog kontakt med Stadsmissionen som 
genast var mycket positiva, berättar Jimmy Nilsson.  
 
Magnus Köllbring bekräftar att PODAB:s analys landade rätt, sådana här insatser är mycket 
betydelsefulla för Stadsmissionen. Och Jimmy Nilsson berättar att den nya julklappen har lett till många 
ringar på vattnet och positiva tongångar internt.  
 

– Personalens reaktioner har varit helt fantastiska, berättar Jimmy. Vi fick frågor om vilka kläder 
som behövdes mest för insamlingen och alla engagerade sig. När vi berättade att alla kläder 
behövdes, även barnkläder förstod alla vidden av stadsmissionens viktiga 
arbete.  Medvetenheten som finns om fattigdom och särskilt barnfattigdom, har verkligen 
fördjupats på företaget i och med den här julklappen.  
 

 
 
 
 
Info om PODAB: 
PODAB är ett familjeföretag som levererat tvättstugeutrustning till svenska tvättstugor sedan 1945. De 
är specialiserade på professionell tvättstugeutrustning och levererar produkter till flerbostadshus, 
städsektorn och brandstationer, för att bara nämna några platser. 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_9001

