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Ny svensk gåvoinnovation pilottestas på McDonald’s i 
Örebro  
 
Örebrostartade innovationen och gåvotjänsten Pennybridge kommer att pilottestas 
tillsammans med McDonald’s Örebro i ett insamlingsprojekt för Ronald McDonald 
Barnfond. Projektet följs med stort intresse av bland annat Ronald McDonald House 
Charities i USA.  
 
Pennybridge är den nya gåvotjänsten som ska revolutionera givandet i Sverige och världen. 
Idén bygger på att sänka insamlingskostnader och göra det enklare för människor att ge. 
Under två månader, med start nu i april, kommer McDonald’s i Örebro uppmana sina gäster 
att skänka pengar till Ronald McDonald Barnfond genom tjänsten.  
 
– Våra Ronald McDonald Hus är jätteviktiga för alla de familjer vars tillvaro plötsligt vänds upp 
och ned. Genom det här pilotprojektet hoppas jag att vi kan samla in mer pengar till Ronald 
McDonald Barnfond för att kunna hjälpa ännu fler familjer, säger Magnus Pojen, ägare till 
Örebros fyra McDonald’s-restauranger och styrelseledamot i Ronald McDonald Barnfond.  
 
Stort intresse från USA 
Den svenska gåvoinnovationen Pennybridge har väckt mycket uppmärksamhet och Ronald 
McDonald House Charities i USA har visat intresse för att ansluta sig till tjänsten.  
 
– Det känns jättekul att Ronald McDonald House Charities visar på så stort intresse och att vi 
får göra det här pilotprojektet i Örebro för svenska Ronald McDonald Barnfond. Extra speciellt 
eftersom Pennybridge grundades i just Örebro, berättar Daniel Bergqvist, Pennybridges VD 
och grundare och fortsätter; 
 
– Tjänsten bygger på att var och en har en egen gåvopott. Sen fördelar man sin pott mellan 
olika ändamål genom vår tjänst. Ändamålen kan vara allt från en hjälporganisation till det 
lokala fotbollslaget. 
 
Pilotprojektet körs på McDonald’s-restaurangerna City, Västhaga, Söder och Marieberg i 
Örebro. 

 
Kontakt och mer information: 
Magnus Pojen, McDonald’s Örebro / Ronald McDonald Barnfond  | 070 526 00 66 
Daniel Bergqvist, Pennybridge   | 073 628 81 14 
 
Pressbild finns för nedladdning och fri användning här: 
http://pennybridge.org/sv/about_us/press  

Om Pennybridge: 
Pennybridge grundades 2012 i Örebro, men finns idag också i Halmstad och Norrköping. Pennybridge är en 
gåvotjänst som underlättar för människor att ge pengar till ändamål de brinner för. Pennybridge vill skapa 
samhällsnytta genom att effektivisera insamling. Nominerade till Årets Digitala Affärsinnovation 2013. För mer 
information besök www.pennybridge.org och www.blog.pennybridge.org  
 

Om Ronald McDonald Barnfond 
Ronald McDonald Barnfond är en ideell stiftelse som bildades 1990. Byggandet av Ronald McDonald Hus 
är det största engagemanget. Nordens första Ronald McDonald Hus invigdes 1993 i Huddinge nära 
Stockholm. Därefter har Hus byggts i anslutning till specialistsjukhus i Göteborg, Lund, Linköping och nu i 
Uppsala. Husen står för värme, gemenskap, trygghet och omvårdnad men inte medicinsk vård. Familjerna 
stannar allt ifrån ett dygn till flera månader. Läs mer på www.ronaldmcdonaldhus.se  


