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Tusen bilar med mustasch i kampen mot prostatacancer 
I november stödjer nordiska installations- och serviceföretaget Assemblin Mustaschkampen för andra 
året i rad. Förutom en gemensam insamling till kampen mot prostatacancer ger Assemblin 
uppmärksamhet till kampanjen genom att sätta mustascher på sina bilar.  
 
Precis som förra året kommer Assemblins filialer att gå samman för att samla ihop ett gemensamt bidrag 
som sedan skänks till Mustaschkampen i Sverige och motsvarande organisationer i Norge och Finland. 
Bidraget går till forskning för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt opinionsbildning. Många vet 
inte att prostatacancer är Sveriges, Norges och Finlands vanligaste cancersjukdom och att en tidig upptäckt 
kan rädda liv. Assemblin återupprepar även succén med de mustaschklädda bilarna, som hjälper till att 
sprida budskapet om den viktiga kampen. I år kommer uppåt tusen bilar att sätta strålkastarljuset på 
prostatacancer runt om i Sverige, Norge och Finland.  
 
Mustaschkampen, som äger rum i november varje år, är en del av den internationella kampanjen 
Movember som uppmärksammar mäns hälsa. Syftet med kampanjen är allvarligt, att rädda liv, men humor 
är också en viktig del. Mustaschen är en symbol för Movember och många lägger ut roliga bilder på sina 
växande mustascher i sociala medier under kampanjtiden.  
 
– Många av våra medarbetare har ett personligt engagemang i kampen och därför tycker vi att det är viktigt 
att stödja Mustaschkampen. Att Mustaschkampen blandar humor och allvar tycker vi är positivt och något 
som ökar engagemanget – både hos oss i Assemblin och hos allmänheten, säger Mats Johansson, 
koncernchef och vd för Assemblin.  
 
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, ventilation och automation i 
kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Vår styrka är att vi kombinerar det lokala 
företagets personliga närvaro med den multidisciplinära koncernens styrka. Vår omsättning är 8,2 miljarder 
kronor och vi har 5 700 medarbetare på 100 orter i Norden.  
 
Vill du veta mer? Besök assemblin.se  
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