!
Pressinformation 2014-03-20

!!
Nybildade stiftelsen Lööf Foundation satsar på Gullspångs ungdomar
!

Gullspång har fått en ny lokal filantrop – Lööf Foundation. Det är en nybildad stiftelse utan
vinstintresse med mål att bidra till andras utveckling och välmående, både nationellt och
internationellt. Stiftelsens första projekt är att satsa på arbetslösa ungdomar i Gullspång och att
bygga barnhem för föräldralösa barn i Nepal.
- Att få vara med och bidra till andras utveckling och välmående skänker glädje, mening och stolthet.
Det är grundtanken bakom Lööf Foundation. Målet är att de som vi engagerar oss i ska få en bättre
tillvaro och det kan handla om såväl ökad trygghet och självkänsla som materiell standard, säger
Sophie Lööf, stiftelsens ordförande.
Lööf Foundation ingår i Nordfas Invest som har sitt huvudkontor i Gullspång. Stiftelsens ordförande
Sophie Lööf är tredje generationens delägare av Partex Marking Systems, ett dotterbolag till Nordfas
Invest. I början av 2013 startade Partex ett tvåårigt samarbete med Hand In Hand i Indien, en förening
utan vinstintresse som arbetar för att stärka jordens fattigaste människor. Samarbetet handlade om att
stötta en by att ta sig ur extrem fattigdom och det har gett mycket gott resultat. Att bilda stiftelsen Lööf
Foundation var ett naturligt steg att fortsätta det filantropiska arbetet.
Stiftelsen har projekt både internationellt och i Sverige. I Gullspång har Lööf Foundation påbörjat
projekt för arbetslösa ungdomar. I Nepal ska stiftelsen börja bygga ett barnhem för föräldralösa barn.
Aktiviteter i Gullspång
Lööf Foundation Academy är den första delen av de lokala projekten i Gullspång. Det är en
seminarieserie för arbetslösa ungdomar i Gullspång kommun samt grannkommuner. Kunniga,
inspirerande föreläsare kommer att dela med sig av sin kunskap, erfarenheter och ge konkreta råd.
Målet är att hjälpa unga arbetslösa ungdomar att få mer kontroll över sina liv, att ”sitta i förarsätet”.
Datum för seminarierna är 14-15 maj med föreläsare/coachen Birgitta Granström från Los Angeles,
22-23 maj med Ola Tornberg, coach och kommunikationskonsult från Stockholm, 26-27 maj med
Elisabeth Häll, hälsocoach från Gran Canaria samt 2-3 juni Lotta Nissbrandt från Göteborg, jobbcoach
och föreläsare inom ledarskap. Seminarierna hålls i Partex lokaler.
Lööf Foundation Läxhjälp är en annan del av det lokala arbetet som är under planering och kommer
att starta hösten 2014.

!Internationellt projekt
!Lööf Foundations projekt utomlands börjar med Home of Hope som är namnet på ett blivande

barnhem för föräldralösa barn i Nepals bergsområden. Lööf Foundation har initierat och stöder
uppbyggnaden av hus, inredning samt driftskostnad. I samarbete med den tibetanske munken Pema
Dorjee Lama, som arbetar nära Dalai Lama, kommer stiftelsen att anställa en person från byn som blir
ansvarig för verksamheten. Ungefär 15 till 20 barn som har förlorat sina föräldrar kommer att här få
ett hem och god omvårdnad. Målet är att barnen får den kunskap och stöd det behöver för att som
vuxna bli självförsörjande i sin hemby eller i närområdet. Första spadtaget sker under april i år och
barnhemmet beräknas ta mellan 9-12 månader att färdigställa.
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!- Lööf Foundation kommer att ha en representant på plats vid flera tillfällen för att följa byggandet. Vi
kommer även att skapa ett volontärprogram där våra anställda och andra i vår närhet kan få möjlighet
att åka ned och hjälpa till och bidra till barnen och ungdomarnas utveckling säger Sophie Lööf. I

!
dagens samhälle där vi har allt så kan vi ibland sakna en känsla av mening, förhoppningsvis kan vårt
volontärsprogram öppna ögonen för hur bra vi har det samt ge mening till att bidra till andra.
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Historia och bakgrund
Familjeföretaget Partex startade för över sextio år sedan och är idag en ledande internationell aktör
inom industriella märksystem. Att vilja hjälpa andra att växa och utvecklas har alltid genomsyrat
verksamheten. Grundarna Tore och Ingegerd Lööf hjälpte på sin tid skoltrötta ungdomar att komma
vidare i livet. I dag sponsrar Partex det lokala idrotts-, förenings- och kulturlivet i Gullspång med
omnejd.
Partex Marking Systems grundades 1948, då under namnet Elektro-Lööf. Idag har Partex säljbolag i
Frankrike, Polen, England, Tyskland, USA, Ryssland, Dubai och Indien. Dessutom representeras
företaget av distributörer i fler än 70 länder över hela världen.	

Partex ägs av TorBjörn Lööf som är son till grundarna Tore och Ingegerd Lööf och hans dotter Sophie
Lööf som representerar tredje generationen i släkten Lööf.	
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För mer information:
Sophie Lööf, ordförande Lööf Foundation
tel: 070-293 6111
e-post: sophie@nordfasinvest.se
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