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Insamling för översvämningsdrabbade Bosnien och 
Hercegovina 

 
Kära bröder och systrar, kära vänner härmed startar vi både pengainsamling och insamling av 
humanitär hjälp till våra bröder och systrar i BiH som är mycket drabbade av de största 
översvämningarna på 100 år, med följd av jordskred som bokstavligen äter upp många byar i BiH. Ni 
är välkomna att betala in pengar till vårt BG 637-4680 med anteckning ”För hjälp till BiH”. 
 
Parallellt med den här aktionen, har vi i samarbete med Bosniska Företagare Kronoberg, IZBuS, 
Bosniska klubben ”Ljiljan” och en rad andra aktörer och samarbetspartner, ställt 500 m3 torr lager i 
Alvesta och 200 m3 i Växjö till förfogande och ovannämnd organisation finansierar första lastbilen 
som kan ta med sig 1450 kartong lådor. Man kan utan betalning lämna förpackade och tejpade paket, 
med innehållsförtäckning till Systartorpsvägen 16 i Växjö (Taxi Kurir kontur), Bosniska klubben 
”Ljiljan” Bokelundsvägen 17 A i Växjö och till Senadas skor i Alvesta och till Alvesta Taxi (Central 
plan 1 Alvesta). Den här insamlingen kommer att fortlöpa tills vidare. Man kan även här bidra med 
pengar som då kommer att användas för att betala transporten. 
Märk varje enskild produkt med ett ”H” (Humanitär Hjälp) över streckkoden. 
 
Paketen kan innehålla följande: 

- Livsmedelsartiklar (konservburkar, välförpackad mat som mjöl, salt, olja, ris, pasta och 
liknande med lång hållbarhet) 

- Hygienartiklar, rengörings- och desinfektionsartiklar (se till att de är välförpackade så att det 
inte blandas med maten och resten i paketet) 

- Läkemedel (helst bara smärtstillande, febernedsättande och liknande) 
- Blöjor och våtservetter till barn och vuxna, samt bindor 
- Kläder och underkläder för barn och vuxna 
- Gummistövlar, handskar regnkläder och liknande, för vuxna  
- Sängkläder, handdukar och liknande 

 
Vi tackar stort alla som är beredda att visa sitt stöd till Bosniska folket. Det är en stor humanitär 
katastrof i vårt land och all hjälp är mycket välbehövlig. 
 
Ni är även välkomna att sprida den här informationen till alla era vänner och medmänniskor. 
 
 
 
För alla eventuella frågor är ni välkomna att vända är till: 
 
Edin Dzajic          0706567534 eller   edin@taxikurirvxo.se 
 
Amel Osmanovic 0704078942 eller   kontakt@amelsbygg.se 
 
Azmir Smajlovic  0702800154 eller   azmir@hotmail.com 
 
Tima Dzajic          0762205579 eller   sverige_511@hotmail.com 
 
Senada Dizdaric   0728773260  eller   dizi@home.se 
 
Edina Maslac        0733567962 eller   edina.maslac@alvesta.se 
           



                                  Bosnjakiska Islamiska Församlingen i Växjö 
 
                                  Bošnjačka Islamska Zajednica u Växjö 
 
 

Adress: 
Bokelundsvägen 13 A                             Plusgiro: 155 18 29-3                              Org. nr 802422-9950 
352 48 Växjö                                           Bankgiro 637-4680  

 


