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ETT HOPP FÖR 
FRAMTIDEN

Barncancerfonden Norra är en ideell stödförening för 
cancersjuka barn och deras familjer i de fyra nordligas-
te länen. Vi på Lindholms Bil vill, tillsammans med Barn-
cancerfonden Norra och Umeå Fallskärmsklubb ge dessa 
familjer ett hopp för framtiden.

Alla företag och privatpersoner som skänker från 500 kr 
och uppåt, mellan 1-26:e maj, har chansen att göra ett 
Hopp för Framtiden. Genom att skänka pengar ingår ni 

i utlottningen av ett tandemhopp med fallskärm. Hoppet 
sker tillsammans med en instruktör samt en representant 
från Lindholms Bil. Alla som varit med och bidragit kom-
mer omnämnas i vår annons i Bil och Bostad som kommer 
ut den onsdagen den 12:e juni.
 
För att skänka pengar, swisha till: 123 903 0800 eller 
betala in till Barncancerfonden Norras BG 903-0800. 
Märk er betalning “Ett Hopp För Framtiden”.

Lördag den 1 juni sker fallskärmshoppet
 “Hopp för framtiden”

LINDHOLMS BIL I SAMARBETE MED BARNCANCERFONDEN NORRA.
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ETT HOPP FÖR 
FRAMTIDEN

Barncancerfonden Norra är en ideell stödförening för 
cancersjuka barn och deras familjer i de fyra nord-
ligaste länen. Vi på Lindholms Bil vill, tillsammans 
med Barncancerfonden Norra, ge dessa familjer ett 
hopp för framtiden.

Alla företag och privatpersoner som skänker från 500 kr och 
uppåt, mellan 1-26:e maj, har chansen att göra ett Hopp för 
Framtiden. Genom att skänka pengar ingår ni i utlottningen av 
ett tandemhopp med fallskärm. Hoppet sker tillsammans med 
en instruktör samt en representant från Lindholms Bil. Alla 
som varit med och bidragit kommer omnämnas i vår annons 
i Bil och Bostad som kommer ut den onsdagen den 12:e juni.
 
För att skänka pengar swisha till 123 903 0800 eller betala in 
till Barncancerfonden Norras BG 903-0800. Märk er betalning 
“Ett Hopp För Framtiden”.

Lördag den 1 juni sker fallskärm-
shoppet “Hopp för framtiden”

LINDHOLMS BIL I SAMARBETE MED BARNCANCERFONDEN NORRA
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