Förebilderna Milen Hagos och Lukas Friberg som båda har spelat i Uppsala Basket ungdomsverksamhet och nu spelar elitbasket i
dam- respektive herrlaget.
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Wallenstam och Uppsala basket i
gemensam satsning för unga
Wallenstam har valt att stödja KFUM Uppsala basket och deras projekt
Gameplan. Samarbetet syftar till att främja barn och ungdomars välmående
genom fler rörelsebaserade aktiviteter i skolorna och närområdet.
KFUM Uppsala Basket grundades 1960 och är idag Sveriges 5:e största
basketklubb vad gäller antalet utövare. Föreningen har drygt 50 lag från
knattelag till elitlag och har sin bas i Rosendal. Projektet Gameplan startade i

Gränby i oktober 2019 och bedrivs genom att förebilder från Uppsala baskets
dam- och herrlag besöker och leder aktiviteter i stadsdelens skolor efter
skoldagens slut. Nu är ambitionen att utvidga projektet till fler områden.
– Vi är glada att nu kunna inleda samarbetet med Uppsala Basket och deras
fina CSR satsning ”Gameplan”. Uppsala Basket har sin hemmaplan i Rosendal
där vi under de senaste åren har byggt flera nya hyresrättshus och genom
Gameplan inkluderar de hela Uppsala genom att ordna idrottsaktiviteter i
anslutning till skolan i många områden, säger Elisabeth Vansvik,
kommunikationsdirektör på Wallenstam.
– Med Wallenstams engagemang kan vi fortsätta engagera fler barn och
ungdomar i fysisk aktivitet samt erbjuda våra seniorspelare möjligheten att
vara goda förebilder för unga, säger projektledaren Mady Mahdy.
Socialt engagemang är centralt inom föreningen som vill göra Uppsala till en
bättre stad för alla. Det gör man genom att använda basketen till att öka
jämställdhet och integration, skapa nya band mellan människor och samtidigt
förbättra folkhälsan.

Wallenstam är ett företag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med
staden arbetar vi för att skapa trygga platser och områden som människor vill
bo i, arbeta i och besöka. Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar
fastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala.
Vi erbjuder ett kvalitativt utbud av bostäder på båda orter och har valt att
koncentrera våra kommersiella fastigheter till Göteborg. Vi tar miljöfrågan
och det ökade behovet av trygghet i vårt samhälle på största allvar och letar
hela tiden nya möjligheter att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart.
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