Pressbild samarbete Harrys och Runda Upp

2019-12-04 13:26 CET

Harrys rundar upp för Musikhjälpen
Som första restaurangkedja i Sverige har Harrys tecknat avtal med stiftelsen
Runda Upp, en insamlingskanal som nu ger Harrys gäster möjlighet att skänka
pengar till välgörenhet genom att runda upp matnotan med 10 kronor. Första
initiativet blir under Musikhjälpen 9–15 december.
– Runda Upp är en trovärdig och välkänd insamlingskanal där vi snabbt och
aktivt kan bidra där det behövs. Harrys har en lång tradition av
välgörenhetsengagemang och en stark kultur internt av att vilja vara med och
hjälpa till säger Niclas Möller, VD på Harrys.

Genom partnerskapet får restaurangkedjan nu möjlighet att stötta vid
humanitära kriser utan att vara bunden till en viss organisation. Skulle en
konflikt blossa upp någonstans i världen kan Harrys genom Runda Upp vara
igång med ett engagemang på mindre än en vecka.
– Systemet är fungerande, snabbfotat och det är lätt att göra skillnad direkt.
Vi känner våra gäster och att vi nu gör det enkelt för dem att skänka en liten
del av sin matnota till välgörande ändamål känns både viktigt och bra, säger
Niclas Möller.
Musikhjälpen blir första initiativet
Redan den 9 december är det dags för Harrys första initiativ, Musikhjälpen, då
gästerna får möjlighet att runda upp sin matnota med 10 kr. Det kräver
förstås ett stort engagemang hos personalen som nu stöttas med
informationsmaterial och mer kunskap kring Runda Upp och Musikhjälpen.
– Det är glädjande att vi har fått med en restaurangkedja som Harrys bland
våra partners. Vi har hittills arbetat främst med detaljhandelsföretag så det
här är nytt även för oss. Vi har en god känsla för Harrys och vi är säkra på att
både Harrys personal och gäster kommer att uppskatta initiativet och bidra
till Musikhjälpen och det viktiga arbete som insamlingen gör, säger Stefan
Edwall, verksamhets- och affärsansvarig på Runda Upp.
Lång tradition av välgörenhet
Engagemanget i välgörenhet är inget nytt för Harrys. Sedan 2009 har man
drivit insamlingsstiftelsen Harrys Foundation som arbetar för att förbättra
möjligheterna för barn och unga i den fattiga och mycket utsatta kåkstaden
Khayelitsha utanför Kapstaden i Sydafrika. Här har Harrys bland mycket annat
bidragit till en förbättrad tillvaro för de yngre barnen genom byggnation av
fyra förskolor. Bamanye PreSchool är numera inte ett plåtskjul där ett 30-tal
barn tillbringar sina dagar när deras föräldrar jobbar, utan ett riktigt hus med
både vatten och toalett. Satsningen skänker förhoppningar om en ljusare
tillvaro och framtid. Harrys engagemang för barnen i Khayelitsha är ett
långsiktigt arbete som pågår löpande.
För mer information, kontakta Niclas Möller, VD Harrys Pubar AB, tel. 0708-60 82
82.

Harrys är ett svenskt brasseri; en avslappnad mötesplats där mat, dryck och
människor förenas. Alltid välkomnande och vällagat. Harrys startades i
Falkenberg 1993 och finns idag på ett 30-tal orter i Sverige. Restaurangerna drivs
dels av fristående franchisetagare, dels av moderbolaget Harrys Pubar AB, med
huvudkontor i Göteborg. Läs mer på www.harrys.se
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