
Tack till alla närvarande gäster på Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus 25-års jubileum – 

Internationella Barndagen på Scenkonstmuséet den 3 okt 2022 

Astrid Lindgren AB fd Saltkråkan för vårt 25-åriga goda samarbete med många generösa bidrag till 

Bibliotek Bokskogen, Astrids födelsedagsgåvor, Pippi-kläder, med mera, med mera. 

Astrid Lindgrens Värld för alla glada påhälsningar av era underhållande karaktärer, Pippi, Kling & Klang, 

Fröken Prysselius med flera, samt otal resor för hundratals patientfamiljer till Astrid Lindgrens Värld, 

inklusive kost, logi och entré. 

Peter Göransson från Vimmerbys Turistbyrå för medlemsbidrag. 

Louise Tillberg och Stephan Karlsén för apan Olas stipendium till Beredd-på-behandlings-gruppen. 

Anders Engström, P-O Höglund och John Backlund från Konsumentföreningen Stockholm för er 

generositet och hjärtliga engagemang till samtliga Pippi-dagar och många andra aktiviteter på Skansen 

och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, konsert- och teaterbiljetter, samt bidrag till Stiftelsens Pippi-tröjor. 

Christina Schollin för generösa bidrag genom försäljning av Christina-ängeln och en konstauktion. 

Bulls Presstjänst för lån av Mumin- och Snorkfrökendräkter till Pippi-dagarna. 

Anna Maria Eiderbrant Uhrström och Fredrik Uhrström för ert otroligt uppskattade, inspirerande och 

generösa engagemang på många olika sätt, både till ALB och Stiftelsens styrelse. 

Clownmedicin fd Glädjeverkstan för alla hälsofrämjande och professionella clownbesök på sjukhuset. 

Titti och Tommie Redham för variationsrika hjälpinsatser, stöd och engagemang under många, många 

år, framförallt till Pippi-dagarna, ej att förglömma den magnifika gröna prinsesstårtan med rosen. 

Bengt Eliasson från ZACCO Sweden för proffsigt juridiskt stöd. 

BTR Care Services och Berit Lising med kollegor på fd BerLis Redovisning för ett gott mångårigt 

samarbete, det gäller även Stiftelsens tidigare Auktoriserade revisor, Mathias Byström och nuvarande 

Auktoriserade revisor, Margaretha Morén från BDO Nordic Stockholm. 

Hans Jedemark på Ålandsbanken för god och professionell förvaltning. 

Dennis Rydmark med kollegor på fd SEB Myntorget, Gamla Stan. 

Pelle Askebäck för gott teamwork i samband med flera byggprojekt på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Mari-Ann Fredriksson med dotter för all hjälp i samband med Pippi-dagarna. 

Jonas Wahlström och boaormen Snoddas påhälsningar på sjukhuset. 

Anna Wallin Irinarchos och Lisa Widén från WIS Design för ett gott, roligt och kreativt samarbete. 

Rosie Falkman med flera som körledare för skönsjungande Luciatåg från Adolf Fredriks Musikklasser. 



Yuka Yamamoto och Naoko Akechi för era givande studiebesök och för att ni har varit goda 

ambassadörer för Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Japan som bland annat har lett till att WIS Design har 

fått flera inredningsuppdrag till förskolor i Tokyo. 

Torsten Andersson, Linda von Beetzen, Pernilla Johansson, Johanna Stertman från fd Scandic Sergel 

Plaza för många Påskfester på hotellet för ALB-familjer, med mera, med mera. 

Teddykompaniet för bidrag från försäljning av ”Stiffe”-nallar och krya-på-dig-nallar till de inneliggande 

sjuka barnen och ungdomarna. 

Thelins konditori för nygräddade bullar i samband med ”Kanelbullens dag”, Pippidagen och ”Lilla” 

Julafton på Lekterapin, samt olika givande samarbetsprojekt i era butiker. 

Lotta Bjerkö Sjölund, Grönska Stockholm och Pia Lanvin, Trädgårdsbruket för fina planteringar och 

skötsel i ”Barnasinnenas trädgård”. 

Björn Edlund från Junibacken, för ett givande och kreativt samarbete tillsammans med Tor Svae, att 

göra miljön i barnbiblioteket ”Kulturrummet” på ALB NKS Solna mer trivsamt och ombonat. 

Peder Wallenberg för många generösa bidrag till ALB-skolan, Hertha Hillfons Astrid-staty vid fd Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus samt bidrag till Barnbiblioteket och Lekrum på ALB-NKS Solna. 

Carin Balfe Arbman och Annika Torstensson för hundratals inspirerande Nätverksträffar. 

Ekolådan för färsk frukt till olika aktiviteter på Lekterapin. 

Candyking, Karamellkungen för ett fd mångårigt och gott samarbete. 

Ambius, för många fina växter inklusive skötsel på ALB. 

Ulf Granqvist från P. Rotola-Pukkila Oy för det goda samarbetet tillsammans med Ulrica Hydman Vallien 

gällande möbelserien Hekla som gav en stor slant till Stiftelsen. 

Göran Ekberg med kollegor från Stockholmsmässan för ert generösa samarbete, bl a hjälp med 

installation av en proffsig Stiftelse-monter i ”Barnens snickarstig” i flera år, på Hem, Villa & 

Bostadsrättsmässan i Älvsjö. 

Fd. Pippi-gruppen, Annika Norberg, Britt-Mari Liljekvist, Elaine Pettersson med flera, all personal på 

Lekterapin/PRC, Sjukhusskolan, Bibliotek Bokskogen och Kulturrummet, Filmverkstan, Musikterapin, 

Hantverkspedagoger och alla ni andra personalgrupper för många års gott samarbete! 

Nobelmuseet för det mångåriga goda samarbetet med ert uppskattade och inspirerande berättar- och 

experimentbesök på Lekterapin. 

Eva Funck för alla glada Höna Pöna-besök och Tobbe Trollkarl med sina trollerikonster, med mera. 

Elfa, Sven Jansson för gott och givande samarbete till Barnkardiologen. 

Kjell Erlandsson, Anette Björlin med kollegor från Skansen för ett gott samarbete med många 

inspirerande Pippidagar, Luciafiranden med mera. 



Kristin Kaspersen, Stiftelsens Eldsjäl för ditt mångåriga engagemang, dels som konferencier på 

Sollidenscenen de 10 första Pippidagarna på Skansen och det årliga firandet av ”Lilla” Julafton med 

många kändistomtar på sjukhusets Lekterapi.  

Rickard Sjöberg som också har varit konferencier vid flertalet Pippidagar på Skansen samt presentatör 

till dokumentären ”Barnsjukhuset” i TV4 som Stiftelsen för ALB initierade och lät producera. 

Stiftelsen Frimurare Barnhuset för all generositet genom åren till ”Barnasinnenas” trädgård, 

Andaktsrum, sjukhusclowner, med mera. 

Odd Fellow Orden för kontinuerligt bidrag till Familjevåningen på ALB och Rebeckalogen nr 2 Kristina, 

Rose Marie Trillkott för generös gåva till Clownmedicin, sjukhusclownernas VIP-besök år 2017.  

Pirjo Axelson-Johnson från International Women´s Club of Stockholm för bidrag till sommarläger för 

neurologiskt skadade barn och ungdomar. 

Dynamic Dog, Björn Alexandersson, Celie Gunnarsson med kollegor för ett ovärderligt stöd och proffsig 

support till Stiftelsens sajter; www.astrid-barn.se och FB, med mera. 

Blinka Blå, Caroline Alnebring, för proffsig Pro Bono-hjälp med både tidnings- och FB-annonser, 

vykortskampanj med mera, med mera. 

Jonas Bergstrand, Anders Malmströmer och Markus Moström för de första 10 årens affischer, program, 

entrébiljetter, Pippi-tröjor, annonser med mera till Pippidagen. Det gjorde ni bra! 

Anette Ståhl från Enmusa Music, för ditt hjärtliga engagemang med många härliga artister genom åren. 

Anders Hanser och Micke Bodner för ert proffsiga arbete med att producera film- och bildspel till 

Stiftelsens 25- och 20-års jubileum, även i samband med Stiftelsens 10-års jubileum. 

Saskia Lagerbielke, för många lyckade Pippidagar på Skansen med välarrangerade och roliga 

Artistgalor på Sollidenscenen och din proffsiga fingertoppskänsla att bidra till underhållningen vid 

Stiftelsens 10, 15, 20 och 25-års jubileum.   

Annika Gooch från Scenkonstmuseet, att vi får vara här idag och fira 25 år. 

Stiftelsens styrelse för ert engagemang och ideella insats i Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus; 

Elisabeth Tamm, ordförande i 15 år sedan 2007, Henrik Almkvist, AnnMarie Bernsveden, Cathis 

Kumlien, Johan Malmros och Håkan Ström. Även ett varmt stort tack till Olle Björk fd ordförande i 10 år! 

Till minne av Ulla Tiblom för det generösa bidraget till den fina båtformade simbassängen på fd Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus samt den ”nya” Astrid-statyn vid Barnbiblioteket på Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

NKS Solna. Tack Leif Schölin på Bergmans Konstgjuteri för det fina och professionella gjuteriarbetet! 

En extra tanke tillägnas Ulf Kjellin för hans genuina och mångåriga stöd, klokskap och engagemang i 

mångt och mycket för Stiftelsen och Barnens bästa. 

 

Tack till alla närvarande och frånvarande vänner som inte finns med på denna lista!  

http://www.astrid-barn.se/

