
Insamling av Förnödenheter med anledning av Kriget i Ukraina 
Judiska	Församlingen	i	Stockholm,	14/3-2022	
	
Behovet av humanitärt stöd ökar i takt med att kriget mot Ukraina fortsätter. Därför inleder vi nu en 
stor insamling av förnödenheter som vi kommer leverera till krigsdrabbade flyktingar. 
Judiska församlingen har upprättat ett nära samarbete med hjälporganisationer på plats vid 
gränserna. Dessa har givit oss listor på vilka förnödenheter som behövs och som säkerställer att det 
vi överlämnar hamnar hos rätt mottagare. 

Från Onsdag-Söndag (16-20/3) kommer vi att ha volontärer som bemannar en lagerlokal i Frihamnen, 
där vi kommer att ta emot, sortera, packa och därefter transportera ner allt som skänks. Du hittar 
mer information om adress, tider och exakta behov på vår hemsida. Observera att vi vänligt men 
bestämt ej kommer att ta emot saker som ej finns med på behovslistan.  

Vill du hjälpa till som volontär, transportör eller vid önskemål om att ge större donationer. Vänligen 
kontakta cmt@jfst.se. Stort tack för alla bidrag och er generositet – tillsammans gör vi stor skillnad! 

 

Insamlingsplats & Tider 

Adressen är Frihamnsgatan 9, 11556 Stockholm. 

 

Lagret kommer att vara bemannat av Volontärer som tar emot, sorterar och packar följande tider: 

Onsdag 16/3 – Kl 17-21 
Torsdag 17/3 – Kl 17-21 
Fredag 18/3 – Kl 17-21 
Lördag 19/3 – Kl 10-16 
Söndag 20/3 – Kl 10-16 
 
OBS: Om du skulle ha möjlighet att skänka, men endast under andra tider än ovan angivna – vänligen 
maila: cmt@jfst.se, så ska vi göra vårt bästa för att lösa det!  



Lista på Förnödenheter som behöver samlas in: 

Kläder 

• Barnkläder 
o Underkläder (Inkl Strumpor) 
o Jackor 
o Mössor, Vantar och Halsdukar 
o Tröjor 
o Byxor 
o Overall / Track suit 
o Regnkläder & Stövlar 
o Tränings/Sport Skor (Alla möjliga storlekar)   

 
• Kläder till Vuxna  

o Underkläder (Inkl Strumpor) 
o Underställ 
o T-shirts/Linnen 
o Tjocktröjor / hoodies 
o Byxor 
o Jackor 
o Mössor, Vantar & Halsdukar 
o Regnkläder och Stövlar (Alla möjliga storlekar) 
o Innersulor för skor 
o Track suit 
o Tränings/Sport Skor (Alla möjliga storlekar)  
o Badtofflor 

Barnartiklar 

• Leksaker 
• Färgpennor och böcker med färgläggning 
• Blöjor 
• Nappflaskor och Nappar 
• Filtar 

Hygienartiklar 

• Tandborstar & Tandkräm 
• Rakhyvlar och Rakblad 
• Bindor och Tamponger 
• Våtservetter 
• Näsdukar 
• Tvål 
• Schampoo  
• Bomullspads & Tops 
• Deodorant 
• Ansikts- och Handkräm  

 



Elektronik 

• 10 Tablets 
• Power Banks & Laddningssladdar (Fulladdade, redo att användas) 
• Generatorer (Fuel mixture) 
• Ficklampor / Pannlampor 

Medicin  

• FirstAid Kit 
• Smärtstillande tabletter 
• Allergitabletter 
• Antiinflammatoriska tabletter 
• Bandage och Plåster 
• Hansprit 
• Munskydd 
• Vätskeersättning och Vitaminer 

Förtäring 

• Konserver 
• Hund och Kattmat  
• Energi bars och Chokladbars 
• Barnmat i burkar (Välling, Gröt) 
• Instant Food 

Övrigt 

• Varma Filtar 
• Sovsäckar och Liggunderlag 
• Luftmadrasser 
• Grytor, Kastruller & Skålar 
• Kartonger/Lådor, Väskor, Zip-lock bags som kan användas för att göra mindre paket 
• Ryggsäckar 
• Termos 
• Öronproppar 

 
Övrig information 

- Kläderna ska vara hela och rena. 
o Underkläder nya / oanvända 

- Vi tar ej emot färskvaror 
- Vi tar endast emot Receptfria mediciner/läkemedel. 
- All typ av medicin och konserver/förtäring måste komma i oöppnad förpackning med ett bäst 

före datum som ännu inte passerat. 
- Är det något ni finner oklart eller har eventuella övriga frågor, vänligen skriv till cmt@jfst.se. 

 


