
 

Kontaktpersoer: 
 

Micael Jonsson,  micael@filippus.se 
 

Bertil Sjöström,  bertil@filippus.se 
 
 

Fabriksgatan 23 C,  891 33  Örnsköldsvik 
Tel: 070- 537 91 54 

____________________ 
 

Besöksadress : 

Gnistan-huset i Gullänget 
 

Björnavägen 68,  891 42  ÖRNSKÖLDSVIK 
 

Loppis: Ann-Christin Hamberg  070-235 42 72 
____________________ 

 

Klädmottagning: 

Ö-vik:  Inger Persson  070-598 19 34 
Ullånger:  Eva Bylund  070-641 55 30 

____________________ 
 

Medlemsavgifter: 
Under 18 år - 25 kr/mån 

Mellan 18 och 65 år - 75 kr/mån 
Över 65 år - 60 kr/mån 

Familj - 150 kr/mån 
Organisationer - 250 kr/mån 

____________________ 
 

www.filippus.se          

 

medlemsbrev@filippus.se 
 

Swish: 123 006 8205 
 

B.g.  5036 - 3886  

Information gällande GDPR 

E n viktig del av dataskyddsförordning-
en är att man få personens samtycke 

för registrerade uppgifter. Stiftelsen har ett 
medlemsregister. I medlemsregistret finns 
det uppgifter som det är nödvändigt för 
stiftelsen att ha; namn, adress, kontaktupp-
gifter. Om du som är medlem inte önskar 
finnas med i registret,  
kontakta bertil@filippus.se . Observera att 
uppgifterna behövs för att du ska kunna få 
information från stiftelsen. Registret finns 
hos CoreIt och endast ordförande, kassör 
och redaktionsråd har tillgång till det.           
                                                      

                                                      Styrelsen 

V i vill slå ett slag för våran nya och 
fräscha hemsida som togs i bruk nu i 

sommar. Den har varit under omkonstrukt-
ion under en tid men nu är den färdig. Be-
sök den gärna för att hålla dig uppdaterad 
vad som händer i Filippus. www.filippus.se 

Ordföranden har ordet 

F ilippus har nu slutfört 
projektet Betel och tittar 

framåt på de behov som 
finns. För att Filippus ska 
kunna förenkla arbetet med 
importen av kläder till 
Ukraina behöver vi ett förråd 
för lagring under tiden det 
tullas. Idag hyr vi lokaler 
men för att effektivisera arbe-
tet och logistiken skulle vi 
behöva egna lokaler.  
Vi kommer nu påbörja projekteringen av en enklare lagerbyggnad.                             
Ordföranden i Filippus, Micael Jonsson 

Lördagar                  kl.10 - 14 
 

Välkommen till våran Loppis 
med Café samt möjlighet att 

lämna kläder i klädinsamlingen. 

mailto:bertil@filippus.se

