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Malmö Cityfastigheter är ny sponsor till Skanör Falsterbo IF
Under sommaren blev det klart att Malmö Cityfastigheter med familjen Pålsson i spetsen
blir den andra viktiga pusselbiten i bygget av föreningens arbete med hjärtegrunden där en
del handlar om att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar tillsammans med
organisationen Aldrig Ensam. “- Det är glädjande att vi nu fått in ytterligare en viktig
hjärtegrundssponsor som uppmärksammar det arbete vi gör även utanför
fotbollsplanen. Ett arbete där vi genom idrotten utbildar och rustar våra unga för
vuxenlivet, säger ordförande, Frida Myllenberg”.
På Malmö Cityfastigheter jobbar man mycket med socialt ansvar och företaget har sedan
tidigare engagemang i ett flertal idrottsföreningar och Karl Werntofts Minnesfond - till förmån
för barn som förlorat en förälder.
Erling Pålsson har ett stort intresse för fotboll och satt bland annat i MFF:s styrelse i ett
flertal år. Erling var även med och skapade Nätverket samt var delägare när nya Stadion
byggdes. Det roligaste med tiden i Malmö FF beskriver ändå Erling som relationen till
spelarna. Att se hur sporten skapar möjligheter och gemenskap. Idag går han på så många
matcher han kan men syns även på Möllevallen titt som tätt. - “Mina döttrar ser till och
sätta mig i arbete men så tycker jag också det är väldigt kul att se hur barnbarnen
engagerar sig i olika sporter. Det är en väldigt bra skola inför det framtida livet. Jag
har anställt många duktiga idrottstjejer och -killar genom åren”, säger Erling Pålsson.
Att uppmärksamma den allt mer stigande kurvan av barn och ungdomar som på ett eller
annat sätt lider av psykisk ohälsa stöttas också av döttrarna Frida & Emma. - “Vi tycker det
är fantastiskt att SFIF med ideella eldsjälar lyckats skapa ett så proffsigt värdegrundsarbete. Ett arbete som med gemensam implementering från föreningen och
oss föräldrar kan göra stor skillnad”, säger Frida & Emma som har söner i föreningen.
Skanör Falsterbo IF välkomnar Malmö Cityfastigheter som ny sponsor i föreningen och ser
fram emot ett långsiktigt och givande samarbete.

_________________________________________________________________________
Den 26 oktober kommer föreningen att bjuda in alla föräldrar till en träff tillsammans med
Aldrig Ensam och Malmö Cityfastigheter där Linus Thörnblad, Aldrig Ensam Ambassadör,
kommer att föreläsa om hans mående under idrottskarriären och den viktiga vägen tillbaka.
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