
Organisationen Aldrig Ensam ny huvudpartner till
Skanör Falsterbo IF

Med stolthet kan vi nu berätta att Skanör Falsterbo IF har en ny huvudpartner från och med 
2022. Det är organisationen Aldrig Ensam, som vill bidra till en mer öppen dialog kring 
psykisk ohälsa. Syftet är att sprida information och kunskap för att bryta tystnaden och alla 
tabun. Mottot för Aldrig Ensam är att ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet.

Vi vill som fotbollsförening ta ställning för en viktig sak och utbilda våra ledare i ämnet samt 
öka kunskapen hos dem som möter våra barn dagligen. Att göra både våra ledare och 
spelare uppmärksamma på hur man kan tyda beteendemönster och se varningssignaler kan 
göra stor skillnad. Under våren kommer alla ledare att få gå en utbildning tillsammans med 
Aldrig Ensam för att få rätt verktyg och veta vart man vänder sig om någon behöver hjälp.

- ”Vi är stolta och glada över vårt partnerskap med Skanör Falsterbo IF. Vår ambition
är att ge både tränare och spelare en grundkunskap och konkreta verktyg för att
hantera psykisk ohälsa. Tillsammans skapar vi skillnad, en skillnad som kan rädda
liv. Ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa, i hemlighet” säger Charlie Eriksson,
grundare av Aldrig Ensam.

Aldrig Ensam:s logotype kommer från och med säsongsstarten att finnas på alla föreningens 
matchställ och vi kommer tillsammans som förening att hjälpa Aldrig Ensam att nå ut med 
deras budskap genom att sälja och sprida deras produkter och utbildningsmaterial. 
En viktig del i partnerskapet är att det finns ett gemensamt medlemsåtagande för alla lagen 
i föreningen. Tillsammans samlar vi in pengar, både till oss som förening så vi kan fortsätta 
utvecklas och givetvis till Aldrig Ensam så organisationen kan fortsätta sitt viktiga arbete.

- ”Vi har skrivit under ett fyra år långt partneravtal med Aldrig Ensam, vilket känns
otroligt rätt för oss som förening då vi genom fotbollen och idrotten i stort, har ett
bra utgångsläge för att nå ut till våra barn, ungdomar och föräldrar. Detta ligger
också helt i linje med vår hjärtegrund, där vi vill fokusera på att skapa ett
samhällsengagemang i detta mycket allvarliga ämne. Kan vi underlätta vardagen
för ett enda barn och ge våra ledare verktyg för att upptäcka om någon inte mår
bra, så har vi gjort skillnad redan där”, säger Frida Myllenberg, ordförande i
Skanör Falsterbo IF.



Det är ett långsiktigt samarbete som vi inleder med Aldrig Ensam och vi kommer under 
året att presentera hur arbetet kommer att se ut. Redan nu kan vi berätta att Aldrig Ensam 
kommer att vara medarrangör till årets Möllevallscup i augusti, vilket känns extra betydelse-
fullt. Vi är nu mer laddade än någonsin och gläder oss att få arrangera vår anrika cup på 
hemmaplan.

Om Aldrig Ensam
Aldrig Ensam är en ideell organisation som startades av Charlie Eriksson 2013 för att bidra 
till en mer öppen dialog kring psykisk ohälsa. Syftet är att sprida information och kunskap 
för att bryta tystnaden och alla tabun. Alla kan drabbas – antingen själv eller som anhörig.

Mottot för Aldrig Ensam är att ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet. 
Charlie är en stor förebild för många och har lyckats sätta ord på något så tabubelagt som 
psykisk ohälsa. Aldrig Ensam:s Facebooksida har blivit en mötesplats för drabbade och 
deras anhöriga. Här delar hundratusentals människor med sig av råd och erfarenheter, 
varje vecka. Nu utvecklar Aldrig Ensam sin verksamhet med nya engagemang för att sprida 
budskapet vidare.

Ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet.

Läs mer om Aldrig Ensam och deras betydelsefulla arbete här: http://aldrigensam.com/

Kontakt:
Frida Myllenberg
Ordförande Skanör Falsterbo IF
Tel: 0705-47 33 20
frida.myllenberg@gmail.com

Sebastian Nilsson från Aldrig Ensam tillsammans med styrelsen.
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