
Advokatbyrån RosholmDell tar plats i 
Insamlingsstiftelsen Växjö Charitys styrelse 

Växjö Charity har tillsammans med näringslivet i Kronobergs Län samlat in 
och delat ut över 7 miljoner till lokala förmånstagare sedan starten 2017.  
Initiativet är helt unikt i Sverige och visar på det stora hjärta som finns hos 
företagen i Kronoberg. Stiftelsen drivs ideellt av styrelsen som består av 
representanter från de fyra grundarbolagen - Adekvat Försäkring, Creon 
Promotion, Advisory och Santhe Dahl Invest. Nu förstärks organisationen 
ytterligare med RosholmDell Advokatbyrå.  
 

RosholmDell Advokatbyrå är specialister inom affärsjuridik och har varit med och bidra-

git till Växjö Charity sedan start. Nu kommer byrån att utöka sitt engagemang och bli en 

tillgång i stiftelsens operativa arbete.

 

–  Vi är både stolta och glada över vår delaktighet i Växjö Charity. Det är en unik möjlig-

het att tillsammans med det lokala näringslivet i Kronoberg och under trevliga former, 

göra gemensamma insatser i regionen, säger Jonas Axelson, VD på RosholmDell.

Inför 2022 valde Växjö Charity att utöka sina aktiviteter och under året kommer det att 

finnas möjlighet för näringslivet att medverka på sju olika event - där pengarna oavkortat 

går till lokala förmånstagare. 

 

–  Vi har länge haft som målsättning att växla upp och addera fler resurser för att kunna 

samla in mer pengar till våra förmånstagare. I år har vi förstärkt organisationen med 

ytterligare en projektledare och tillsammans med RosholmDell skapar vi nu ännu bättre 

förutsättningar att utveckla Växjö Charity vidare, säger Ordförande Micke Svensson.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
E-post: emmy@vaxjocharity.se  
Telefon: 070141 86 47 
E-post: maria.molin@rdlaw.se
Telefon: 072310 23 24
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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.


