Uppsala, 2012-10-04

Barnrättspriset delas ut årligen till en verksamhet som på ett föredömligt
sätt arbetar för barns rättigheter inom Uppsala kommun. Uppsalahem har
utsetts till vinnare av 2012 års Barnrättspris.
Uppsalahem har sedan flera år tillbaka satsat på barn och unga, i första hand de som
bor i deras fastigheter, men även andra har fått ta del av satsningarna. Temat för årets
Barnrättsvecka var barns rätt till en god fysisk och psykisk miljö.
-

Vi är väldigt stolta över att få Barnrättspriset. Om vi kan bidra till att fler barn får
ett roligare och aktivare sommarlov eller att familjer kan göra något kul
tillsammans, så är vi nöjda. Vi hoppas att våra satsningar leder till att man trivs
bättre hemma och i sitt kvarter, säger Linda Ryttlefors, kommunikationschef
Uppsalahem.

Uppsalahem har erbjudit barn som bor i deras områden ett generöst sommarlovsprogram med basket, fotboll, parkour, friidrott och cirkusskolor. Uppsalahem också
sponsrat cirkus- och teaterföreställningar, och erbjudit rabatterade biljetter till de
boende, så att hela familjen ska ha råd att uppleva något roligt tillsammans. Under
vintertid har Uppsalahem också stöttat Bandykul och även bussar till bandyn.
Uppsalahem låter också barn säga vad de tycker om saker som rör dem. Framförallt
har barn har fått tycka till vid renovering och nybyggnad av lekplatser.
-

Sammantaget bedriver Uppsalahem ett mycket bra arbete för barn och unga i
Uppsala och vi hoppas att andra liknande verksamheter vill ta efter deras
exempel, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på föreningen
Barnombudsmannen i Uppsala.

Imorgon fredag kväll delas priset ut vid Barnrättskonserten på UKK. Den pågår 18 19.30 och är öppen och gratis för alla.

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har
nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem
har 260 anställda och omsätter närmare en miljard kronor.
Pressbilder finns på www.uppsalahem.se

