
  

                                                

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKEA och OV Helsingborg har samarbetat under många år och har nu gemensamt 
kommit överens om ett fördjupat långsiktigt samarbete.  

Akea anser att fungerande föreningar är fundamentalt för en stads utveckling. AKEA:s 
ambition är att genom stöd till föreningslivet, ge fler unga möjlighet till utveckling och 
trygghet. Det arbete som OV har lagt ner genom samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” 
och OV Beachhandboll samt klubbens omfattande ungdomsverksamhet med nu drygt 1 000 
aktiva flickor och pojkar kopplat till en stark utveckling av föreningen, har mött de krav och 
förväntningar AKEA har på en förening. 

Utöver dessa värden som stärker AKEA:s position och varumärke har OV tillsammans med 
AKEA arbetat fram ett affärsmässigt upplägg för att öka affärsnyttan för AKEA, där ökade 
kontaktytor genom OV:s företagsnätverk, OV BizNet, med nästan 100 medverkande företag 
är av stor betydelse.  
 
”Vi stödjer OV:s grundläggande värderingar, vilket varit en viktig förutsättning för detta 
samarbete, tillsammans med OV:s omfattande företagsnätverk. Oberoende institut har 
beräknat det årliga samhällsvärdet av OV:s sociala insatser till ca 30 miljoner kronor. Vi vill 
som partner stödja OV:s drivkraft och dess fortsatta arbete att bidra till ett hållbart och 
jämställt samhälle”, säger Ingemar Queckfeldt, sponsorsansvarig AKEA. 
 
”Det är glädjande och en tydlig signal att OV är en attraktiv samarbetspartner för företag 
och förstås särskilt med tanke på effekterna av Corona som har drabbat OV och idrotten 
hårt. Partnerskapet med AKEA stärker oss som förening och ger oss resurser som hjälper oss 
att fortsätta utveckla föreningen i den redan utstakade färdriktningen med fokus på bredd 
och elit både för flickor, pojkar, kvinnor och män samt vår sociala verksamhet”, säger Pär 
Landin, marknadsansvarig i OV.  
 
Akea står för engagemang, gedigen yrkeskunskap och nytänkande inom anläggnings- och 
kabelbranschen och utför arbeten med fokus på miljö och kvalitet. Med huvudkontor i 
Malmö samt ingående i Eleda Group är Akea en expansiv aktör med visionen att vara den 
ledande aktören på marknaden. 
 
OV Helsingborg är en av Sveriges största handbollsklubbar med betydande 
ungdomsverksamhet med över 1 000 aktiva flickor och pojkar lika fördelat mellan könen, 
herrlag i Handbollsligan och damlag i Allsvenskan, arrangör av OV Beachhandboll - världens 
största handbollsturnering i antal lag - samt ett omfattande samhällsengagemang. 

 
Frågor besvaras av: 
Ingemar Queckfeldt, Marknadsföring- och sponsoransvarig hos AKEA, 0703-41 79 80 

Pär Landin, Marknadsansvarig OV Helsingborg, 0727-34 06 27 
 

 


