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AKUT INSAMLING – PRIORITERAT PROJEKT FRÅN FRIHET OCH HÄLSA 

Införandet av krav på vaccination eller covidbevis för anställda och för de som söker 
anställning på kommuner runt om i landet sprider sig just nu som en löpeld. 

I nuläget är det en region som har infört krav på vaccinationsbevis (covidbevis) för de 
anställda fr o m den 1 januari, med risk för att det banar väg för fler. Flera kommuner 
planerar och vidtager olika hotfulla steg mer eller mindre öppet! 

Många drabbas därför nu hårt och mycket oro, stress och panik slår rakt in i individens och 

familjernas ekonomi pga dessa lagöveträdande handlingar. 

FRIHET OCH HÄLSA har genom nya samarbeten med flera grupper därför nu beslutat sig för 

att AKUT starta en NY INSAMLING för att med ekonomiska medel kunna hjälpa, överklaga, 

skydda och/eller stoppa dessa överträdelser.  

SYFTET MED INSAMLINGEN ÄR:  

1. Ta fram konkreta juridiska processer och mallar för att hjälpa drabbade 

2. Undersöka möjligheten att utkräva skadestånd (från lokala ansvariga mfl) 

3. Utforma andra effektiva åtgärder i samarbete med sakkunniga och jurister  

Vi kommer i steg 1 ha ett mål att samla in minst 200 000 kr. Det kommer krävas mycket starka 

ekonomiska resurser och uppbackning för att vi ska lyckas hjälpa varandra att skydda oss och 

vårt arbete och inkomst. Det är en mycket svår situation och det krävs nu extraordinära 

insatser. I steg 2 kommer vi fortlöpande arbeta med sakfrågor som kommuniceras via vår 

Telegramkanal samt hemsida frihetochhalsa.se där du som är registrerad kan logga inom en 

dryg vecka och ta del av transparant rapportering. 

_____________________________________________________________________________ 

Insamling: ”MITT ARBETE” (att märka betalningen via Bankgiro och 

kontoöverföring (IBAN) mottagare NUIDAG.SE) 

Nytt Swish och konto öppnat 2022-01-01 för detta projekt!: 123 089 22 99 

Bankgiro: 558-4701 IBAN: SE65 8000 0810 3473 4625 1783 BIC: SWEDSESS 

SWEDBANK, Gävle 

 
FRIHET OCH HÄLSA är en ideell rörelse som är under stark frammarsch och etablering och detta 

insamlingsprojekt administreras av den Ideella föreningen NUIDAG.SE som är mottagare och 

kontoinnehavare och sköter all redovisning och där revision också sker enligt god redovisningssed. 

Orgnr: 802463-6543, Box 2035, 80 002 Gävle.  

Ordförande: Magnus Dahl, Revisor: Mikael Nolbeck, Nolbeckredovisning.se 

All redovisning kommer ske till dig som är registrerad via formuläret på www.frihetochhalsa.se.  

NOT: Där finner du även rapporter från vår tidigare insamling inklusive betald rättsutredning. Se även Telegramkanalen. 

Läs gärna fördjupad information via vår hemsida som kommer publiceras löpande till alla 

som registrerat sig via vårt formulär. 
Projektledarna: Tatjana, Magnus mfl kommer skriva med stöd av ett team på minst 10 personer som nu är engagerade. Vi har de 

flesta av oss normalt arbete som vi vill skydda och bidrar med många timmar gratisarbete i detta projekt. Framledes kommer vi 

söka anställa personer deltid eller heltid för att kunna skydda oss alla i detta mycket svåra läge. 

Frågor kommer kunna besvaras som skicka till oss och projektledning via: mittarbete@frihetochhalsa.se  
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