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Pressmeddelande den 2 november 2017 
 
Assemblin står upp i kampen mot prostatacancer  
Assemblins filialer går samman och engagerar sig i Mustaschkampen – mot prostatacancer och för manlig 
hälsa. Dessutom pryds 500 av Assemblins bilar med mustascher för att skapa uppmärksamhet åt kampanjen.  
 
November betyder Mustaschkampen: en årlig kampanj mot prostatacancer och för manlig hälsa. I år går 
Assemblin, en av Sveriges ledande installation- och servicepartners, med i kampen. Assemblins filialer runt om i 
landet går samman och skänker pengar till insamlingen, som går till forskning och opinionsbildning kring 
prostatacancer.  
 
Sveriges vanligaste cancersjukdom 
– Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom och drabbar 10 000 män varje år. Därför berör det här 
oss alla. Det känns självklart att stödja och vara en del av den här kampen, säger Joakim Karlsson, filialchef på 
Assemblin El i Linköping, en av de filialer som tagit initiativet till Assemblins engagemang.  
I november sluter medarbetarna upp bakom kampanjen – på flera olika sätt.  
– Vår personal bär en blå mustaschpin på bröstet och vi genomför en intern tävling med uppmaningen att odla 
sin egen mustasch, där vinnare i olika kategorier ska koras. Vi ber dessutom våra kunder och uppdragsgivare 
om hjälp att stödja oss i insamlingen.  
 
500 bilar med mustasch 
Alla insamlade medel i Mustaschkampen går till Fonden mot Prostatacancer och bakom den årliga kampanjen 
står Prostatacancerförbundet. För att få fler företag och privatpersoner att engagera sig pryder Assemblin 
dessutom 500 av sina bilar med mustascher – symbolen för kampanjen.  
– Våra bilar syns på gatorna varje dag, från Malmö till Luleå. Med Mustaschkampens blå mustasch på grillen 
hoppas vi att vi kan skapa uppmärksamhet för den här viktiga kampen – och få fler att gå med, säger Joakim 
Karlsson.  
 
• Skänk gärna ett bidrag på Assemblins insamlingssida:  

https://se.betternow.org/fundraisers/assemblin-i-mustaschkampen 
• Läs mer på: mustaschkampen.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi 
utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, 
shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets 
personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 8 miljarder kronor och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 
orter i Norden finns vi där du är. För dig.  
 
Vill du veta mer? Läs mer på assemblin.com 

http://www.assemblin.se/
https://se.betternow.org/fundraisers/assemblin-i-mustaschkampen
https://mustaschkampen.eu/
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