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80 mil på 7 dagar till förmån för 
Barncancerfonden 
 

Ventim följer upp succén från förra året då aktiviteten  50 mil på 6 dagar inbringade 

635 000:- till Barncancerfonden.  

 

I år utvecklas konceptet och Ventim presenterar VentimStafetten – en stafett som 

sträcker sig mellan Ventims nordligaste kontor i Sundsvall och huvudkontoret i 

Kalmar, dvs drygt 80 mil. Stafetten genomförs av Ventims anställda som har 7 dagar 

på sig att antingen cykla eller springa sträckan som är uppdelad i 11 delsträckor.  

 

”Det känns helt rätt att fortsätta med ännu en aktivitet till förmån för 

Barncancerfonden även i år” säger Ventims VD Thony Lundell och fortsätter 

”Barncancerfonden står för ett oerhört viktigt arbete och detta är Ventims sätt att 

bidra och även slå ett slag för den allmänna folkhälsan genom att aktivera både 

anställda och samarbetspartners”. 
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Förra året sprang Thony mellan sitt hem i Uppsala till huvudkontoret i Kalmar vilket 

som sagt genererade 635 000:-. I år fokuserar Ventim på  en företagsgemensam 

aktivitet.  

” Så gott som alla anställda på Ventim kommer antingen att cykla eller springa en 

sträcka de känner sig bekväma med.  Den sammanlagda sträckan blir drygt 80 mil, 

uppdelat på 11 sträckor. Då vi har säljkontor spridda över landet och detta medför 

en logistisk utmaning, kommer en delsträcka att vara digital, där man springer eller 

cyklar på hemmaplan” berättar Thony. 

”Sponsorer och samarbetspartners kan precis som förra året välja att delta på valfri 

sträcka – det är mycket inspirerande att motionera tillsammans och chansen till 

spännande samtal är stor, det märket förra året” tillägger Thony med ett leende. 

Starten går i Sundsvall den 31 augusti och målgång sker vid Ventims huvudkontor i 

Kalmar den 6 september. Själva insamlingen till Barncancerfonden görs via 

sponsring där ett flertal sponsringspaket finns  att välja bland. 

”Vi hoppas och tror att vi ska kunna få ihop ungefär lika mycket pengar som förra 

året” säger Thony. ”Som Barncancerfondens slogan säger: Barn och cancer hör inte 

ihop. Det är precis därför vi gör denna aktivitet och den meningen beskriver hela 

syftet att ge ett bidrag”. 

 

Vi tackar alltid våra kunder för vår framgång, men minst lika viktiga är våra fantastiska medarbetare som alla 
brinner för sitt jobb. Jobbar du på Ventim så står du dagligen inför stimulerande utmaningar och vi erbjuder dig 
goda utvecklingsmöjligheter så att du hela tiden har de bästa förutsättningarna för att klara av dom. Sedan 1996 
ägs vi av Indutrade AB och ingår i Indutradekoncernen. Det ger oss det bästa av två världar: 
utvecklingsmöjligheter och trygghet med att tillhöra något större i kombination med vår egen företagskultur. 

 

 




