
Ökade resurser till Växjö Charity  

Efter flera år av lyckade event för näringslivet och över 7 miljoner i insamlade medel 

till lokala förmånstagare, möts nu Växjö Charity av nya behov.  

Engagemanget att tillsammans göra gott för olika ändamål i regionen är fortsatt 

starkt. För att långsiktigt säkerställa driften av stiftelsens arbete och projekt 

TRYGGA förstärks därför resurserna.  

 
I början av året anslöt kalmarbördiga Emmy Eliasson till Växjö Charity som ska 

verka som stiftelsens operativa kommunikatör. Emmy har tidigare jobbat som 

projektledare inom marknadsföring, och dessförinnan även några år inom 

evenemangsbranschen. 

 

–  Det känns jätteroligt att få vara en del av Växjö Charity och det viktiga arbete 

som görs. Jag ser f ram emot att med min erfarenhet och kunskap kunna förval-

ta och utveckla stiftelsens kommunikativa arbete f ramåt, säger Emmy Eliasson.  

 

Castellum är Växjö Citys största fastighetsägare och har varit Växjö Charity Partner 

sedan 2018. Samarbetet fortlöper och Castellum vill nu stödja Växjö Charity med en 

trivsam och effektiv arbetsplats.   

 

–  Växjö Charity har en tydlig koppling till den sociala hållbarheten och för oss är  

socialt ansvarstagande väldigt viktigt. När vi jobbat med sponsring tidigare, har det 

varit svårt att säkerställa att pengarna använts på avsett vis.  

Växjö Charity säkerställer att medlen används på rätt sätt vilket gör det lätt för oss 

att bidra och göra gott i samhället, säger Jenny Rungegård, affärsområdeschef på 

Castellum. 

 

Vidare berättar Jenny att anledningen till att Castellum bistår med en arbetsplats är 

för att kollegorna bakom Växjö Charity ska få rätt förutsättningar för fortsatt drift. 

Växjö Charity är numera verksamma i Castellums fastighet på Storgatan 26.  

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

E-post: emmy@vaxjocharity.se  

Telefon: 070141 86 47 

E-post: jenny.rungegard@castellum.se 

Telefon: 072-229 22 44 
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Fakta om Växjö Charity 

Växjö Charity grundades 2017 och har sedan start samlat in över sju miljoner kronor till lokala förmånstagare.  

Växjö Charity drivs idellt av Adekvat Försäkring, Advisory, Creon och Santhe Dahl Invest.  

Läs mer om stiftelsens arbete på vaxjocharity.se.


