
Spendrups  Bryggeri  grundades  1897.  Vi  är  ett  bryggeri  med  ett  brett  sortiment.  Engagemanget  och  passionen  är  lika  stor  nu  
som  då.  För  oss  är  alltid  hantverket  och  dryckesupplevelsen  i  fokus.  Bland  våra  varumärken  finner  du  Spendrups  Bryggeri,  
Norrlands  Guld,  Mariestads,  Heineken,  Loka,  Schweppes,  Briska,  El  Coto,  Gallo  m  fl.  Familjeföretaget  Spendrups  är  ett  svenskt  
och  oberoende  bryggeri  som  förenar  starka  traditioner  med  nytänkande.  Vi  är  idag  ca  900  medarbetare  och  omsätter  ca  3,3  
MDKR.  I  Spendrupskoncernen  ingår  dotterbolagen  Spring  Wine  &  Spirits,  Gotlands  Bryggeri  och  Hellefors  Bryggeri.  
www.spendrups.se  
 
 

	   	   	   	   	  
PRESSMEDDELANDE	  	  	  
	  
	  
LOKA	  och	  Svenska	  Basketbollförbundet	  startar	  
basketklubb	  med	  Ison	  &	  Fille	  	  
	  
Loka	  och	  Svenska	  Basketbollförbundet	  lanserar	  ett	  helt	  nytt	  långsiktigt	  
samarbete.	  Syftet	  är	  att	  hitta	  och	  skapa	  resurser	  till	  människor	  som	  vill	  göra	  
skillnad	  i	  samhället	  med	  hjälp	  av	  basket.	  Projektet,	  som	  går	  under	  namnet	  Loka	  
Heroes	  kommer	  med	  hjälp	  av	  hela	  Basketsverige	  söka	  basketentreprenörer	  som	  
vill	  skapa	  mer	  basket	  där	  det	  behövs	  som	  allra	  mest.	  
	  
Med	  på	  resan	  är	  också	  ambassadörerna	  Ison	  &	  Fille.	  Hip-‐‑hop	  artisterna	  växte	  upp	  i	  
Bredäng	  och	  Vårberg,	  utanför	  Stockholm,	  och	  basket	  ligger	  dem	  varmt	  om	  hjärtat.	  	  
	  
“Vi	  träffades	  som	  unga	  när	  vi	  spelade	  basket	  i	  JKS	  Bredäng.	  Vi	  tycker	  basket	  är	  en	  av	  
världens	  bästa	  sporter	  och	  vill	  göra	  det	  möjligt	  för	  fler	  att	  börja	  spela,”	  säger	  Ison	  &	  Fille.	  	  
	  	  
Loka	  Heroes-‐‑projekt	  kan	  handla	  om	  allt	  från	  att	  starta	  en	  klubb	  i	  ett	  område	  där	  det	  
saknas,	  till	  att	  skapa	  möjligheter	  för	  nyanlända	  svenskar	  att	  ta	  första	  stegen	  in	  samhället	  
med	  hjälp	  av	  basket.	  	  
	  
Tillsammans	  ska	  Loka	  och	  Svenska	  Basketbollförbundet	  hjälpa	  till	  med	  resurser,	  pengar,	  
kunskap,	  utrustning,	  m.m.	  för	  att	  idéerna	  ska	  bli	  till	  verklighet.	  Projekten	  kommer	  
löpande	  presenteras	  på	  Loka	  Heros	  hemsida	  och	  Facebooksida	  för	  att	  inspirera	  fler	  att	  
göra	  skillnad	  i	  samhället	  med	  hjälp	  av	  basket.	  	  

Först	  ut	  att	  utses	  till	  Hero	  är	  Jonas	  Morin,	  välkänd	  basketprofil	  i	  Huddinge	  Basket,	  vars	  
idé	  är	  att	  ge	  100	  kids	  möjlighet	  att	  börja	  spela	  basket	  i	  Vårby,	  där	  också	  Spendrups	  
huvudkontor	  är	  beläget.	  	  
	  
”Många	  ungdomar	  i	  Vårby	  skulle	  må	  bra	  av	  att	  få	  spela	  basket.	  Min	  satsning	  skulle	  inte	  
vara	  möjlig	  utan	  Loka	  Heroes	  och	  jag	  är	  grymt	  stolt	  över	  att	  få	  vara	  med	  och	  göra	  min	  
idé	  till	  verklighet,”	  säger	  Jonas	  Morin.	  	  
	  
”Hälsa	  och	  mångfald	  är	  viktiga	  frågor	  för	  oss	  på	  Spendrups.	  Basket	  är	  kanske	  Sveriges	  
mest	  jämställda	  och	  integrerade	  sport	  och	  gör	  skillnad	  på	  riktigt	  inom	  dessa	  områden.	  
Men,	  där	  behovet	  för	  basket	  är	  som	  störst	  är	  ofta	  där	  resurserna	  saknas	  som	  mest	  och	  
det	  är	  där	  som	  vi	  kommer	  in	  i	  bilden,”	  säger	  Fredrik	  Spendrup,	  VD	  Spendrups	  Bryggeri	  
som	  också	  sitter	  med	  i	  Loka	  Heroes	  jury.	  
	  



Spendrups  Bryggeri  grundades  1897.  Vi  är  ett  bryggeri  med  ett  brett  sortiment.  Engagemanget  och  passionen  är  lika  stor  nu  
som  då.  För  oss  är  alltid  hantverket  och  dryckesupplevelsen  i  fokus.  Bland  våra  varumärken  finner  du  Spendrups  Bryggeri,  
Norrlands  Guld,  Mariestads,  Heineken,  Loka,  Schweppes,  Briska,  El  Coto,  Gallo  m  fl.  Familjeföretaget  Spendrups  är  ett  svenskt  
och  oberoende  bryggeri  som  förenar  starka  traditioner  med  nytänkande.  Vi  är  idag  ca  900  medarbetare  och  omsätter  ca  3,3  
MDKR.  I  Spendrupskoncernen  ingår  dotterbolagen  Spring  Wine  &  Spirits,  Gotlands  Bryggeri  och  Hellefors  Bryggeri.  
www.spendrups.se  
 
 

”Det	  är	  också	  viktigt	  för	  oss	  att	  engagera	  oss	  lokalt	  och	  vi	  ser	  därför	  mycket	  fram	  emot	  
att	  som	  första	  projekt	  ge	  ungdomar	  i	  Vårby	  möjligheten	  att	  börja	  spela	  basket,”	  
fortsätter	  Fredrik	  Spendrup.	  
	  
”Vi	  vet	  att	  det	  finns	  många	  personer	  runt	  om	  i	  Sverige	  som	  har	  bra	  idéer	  om	  hur	  fler	  
barn	  och	  ungdomar	  ska	  få	  ta	  del	  av	  basketens	  positiva	  kraft.	  Det	  känns	  fantastiskt	  att	  
med	  Lokas	  hjälp	  få	  möjlighet	  att	  stötta	  dessa	  hjältar	  att	  förverkliga	  sina	  idéer.	  Först	  ut	  är	  
Vårby	  men	  många	  nya	  projekt	  över	  hela	  Sverige	  kommer	  att	  lanseras	  under	  året,”	  säger	  
Lena	  Wallin-‐‑Kantzy,	  generalsekreterare	  Svenska	  Basketbollförbundet	  och	  medlem	  i	  
Loka	  Heroes	  jury.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
Se	  lanseringfilmen	  med	  Ison	  &	  Fille	  
https://www.youtube.com/watch?v=UJpu0MqlujY	  	  
	  
Se	  hela	  intervjun	  med	  Fredrik	  Spendrup	  här	  

https://youtu.be/bYrgwdgjf2c  

	  
	  
Läs	  mer	  om	  projektet	  här	  –	  www.lokaheroes.se	  	  
	  
	  
Byrå:	  Håkanson	  United	  
Web:	  Holy	  
Projektledare	  SBBF:	  Mats	  Elsnitz	  
	  
	  
OM	  LOKA	  
Loka,	  som	  är	  marknadsledare	  på	  smaksatt	  vatten,	  kommer	  från	  hälsokällan	  i	  Bergslagen.	  
Människor	  har	  vallfärdat	  till	  hälsokällan	  i	  flera	  århundraden	  för	  att	  dricka	  av	  det	  mytomspunna	  
vattnet.	  Innan	  vattnet	  tappas	  på	  flaska,	  kolsyras	  det	  lätt,	  salter	  tillsätts	  för	  att	  uppnå	  ett	  önskat	  
mineralinnehåll	  och	  naturliga	  aromer	  tillsätts	  för	  att	  ge	  den	  goda	  smaken.	  Loka	  innehåller	  
varken	  socker,	  sötningsmedel	  eller	  kalorier.	  
	  
OM	  SVENSKA	  BASKETBOLLFÖRBUNDET	  
                                     
Svenska	  Basketbollförbundet	  vill	  att	  basketen	  blir	  Sveriges	  mest	  tillgängliga	  nationalsport.	  För	  
oss	  betyder	  det	  att	  alla	  ska	  känna	  sig	  välkomna	  oavsett	  vem	  man	  är,	  var	  man	  bor	  eller	  var	  man	  
kommer	  ifrån.	  På	  ungdomsnivå	  spelar	  vi	  Easy	  Basket	  utan	  tabeller,	  på	  gatan	  lirar	  vi	  3x3	  
streetbasket	  och	  på	  elitnivå	  imponerar	  våra	  stjärnor	  i	  landslag,	  NBA,	  WNBA	  och	  Basketligorna.	  
Vi	  har	  80	  000	  medlemmar	  och	  35	  000	  aktiva	  spelare	  över	  hela	  Sverige.	  
	  
	  


