2012-03-27 12:28 CEST

Myrorna överlämnar 47,7 miljoner till
Frälsningsarméns sociala arbete.
Second hand-kedjan Myrorna gjorde ett rekordresultat under 2011.
Överskottet av verksamheten blev 47,7 miljoner kronor vilket är 10 procent
bättre än 2010,
och går i sin helhet till Frälsningsarméns sociala arbete.
Även Myrornas omsättning ökade under 2011. Totalt omsatte kedjan 232
miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,5 procent jämfört med 2010.
Myrorna är en del av Frälsningsarmén och har 33 butiker och 6
sorteringsanläggningar över hela Sverige.

Caroline Andermatt tillträdde som vd den 1 maj 2011 och har påbörjat en
omorganisation av kedjan. Hon är mycket glad över det positiva resultatet.
- Det är tack vare alla generösa givare och våra duktiga medarbetare som vi
kan ge ett rekordstort överskott till Frälsningsarméns viktiga sociala arbete.
Vi märker också att allt fler konsumenter vill handla second hand, bland
annat av miljöskäl, och vår målsättning är att ännu fler ska upptäcka
fördelarna för med återanvändning och att handla hos oss på Myrorna, säger
Caroline Andermatt.
Några exempel på Frälsningsarméns sociala verksamhet som överskottet gick
till år 2010 är:
•

•
•

Frälsningsarméns öppna sociala arbete för akut ekonomisk hjälp,
utdelning av matvaror och servering av enklare måltider,
hembesök och samtalsstöd.
Kurön, en ö i Mälaren - behandlingshem för människor med
missbruksproblem.
Sundsgården, Ekerö – skola och behandlingshem för socialt
utsatta tonårspojkar.

- Det ekonomiska överskott som Myrorna lämnar över till Frälsningsarmén
betyder mycket för många människor. Vi får omvandla dessa gåvor till
hjälpinsatser och gemenskap samt bidra till en hoppfull framtid för alla dem
som är delaktiga i våra verksamheter, säger Marie Willermark, ledare för
Frälsningsarmén i Sverige.
Kontakt:
För frågor om Myrorna : Lotta Kökeritz, kommunikationschef Myrorna.
Tel: 0736 – 88 69 74

lotta.kokeritz@myrorna.se

För frågor om Frälsningsarmén : Bert Åberg, kommunikationschef
Frälsningsarmén.
Tel: 073 - 914 82 05

bert.aberg@fralsningsarmen.se

Frälsningsarmén är en kristen kyrka som är känd för sitt stora sociala
engagemang. För oss är omsorgen om hela människan en central del i vår tro
och verksamhet. Runt om i landet driver Frälsningsarmén kårer - församlingar
och driver också olika sociala verksamheter som ett komplement till den
offentliga socialtjänsten .
Vi har valt att arbeta på bred front för att hjälpa den som har det svårt.
De lokala behoven skiftar och därför kan våra verksamheter se olika ut över
landet.
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