
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Varberg Stadshotell & Asia Spa öppnar åter igen sina dörrar och står 
värd för Varberg för Musikhjälpen och Fantastiska Underhållnings-
bandet. I år siktar eldsjälarna bakom eventet ännu högre än förra 
årets succé. 

 
Årets tema är Alla har rätt att funka olika. Insatserna går till att stötta rättigheter 
för funktionsnedsatta – en av världens mest diskriminerade grupper. 
 
Samordnare för varbergssatsningen i Musikhjälpen är Calle Karlsson, på uppdrag 
av Fantastiska Underhållningsbandet. 
- Fantastiska Underhållningsbandet är en blandning av funktionsnedsatta, 
utvecklingsstörda och normalstörda, berättar Calle Karlsson. 2017 gav bandets 
initiativ ett enormt gensvar i Varberg, och nu är det dags igen! Att årets tema 
ligger denna grupp extra varmt om hjärtat är ju lätt att förstå.  
 
I år uppmanas alla varbergare att bidra till den gemensamma kassan Varberg för 
Musikhjälpen, för att tydliggöra hur mycket vi kan skapa tillsammans. 
- Det vore härligt att slå förra årets fina resultat och att sätta Varberg på kartan i 
ett sådant här positivt sammanhang, menar Calle Karlsson. 
 
Insamling pågår redan men höjdpunkten blir ett 33-timmars event 14-15 
december, då bland annat ett stort antal artister framträder mot torget i 
”glasburen” på Varbergs Stadshotell. 
- För oss är det ett sätt att stärka samhörigheten i Varberg och stötta ett 
fantastiskt ideellt engagemang, säger hotelldirektör Bo Samuelsson om 
medverkan. 
 
Näringslivs- och destinationskontoret är en av många samarbetspartners. 
- Det här är Varberg som bäst – näringslivet, föreningar, allmänheten och 
kommunen i samarbete mot ett riktigt bra resultat, säger Magnus Thomson, 
destinationsutvecklare på NOD. 
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Varmt välkomna till pressträff på Varbergs Stadshotell & Asia Spa 
torsdag 25 oktober kl 11.45! 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Calle Karlsson, samordnare för Varberg för Musikhjälpen, 070-480 56 77 
calle@lajet.se 
 
Bo Samuelsson, hotelldirektör Varbergs Stadshotell & Asia Spa, 070-788 70 54 
bo.samuelsson@varbergsstadshotell.com 
 
Magnus Thomson, destinationsutvecklare, 070-810 29 29 
magnus.thomson@varberg.se 
 
 
Följ Varberg för musikhjälpen: 
 
https://www.facebook.com/varbergformusikhjalpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
Om Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) 
NOD arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv 
genom att erbjuda kunskap, forum och mötesplatser för samverkan. NOD har också i 
uppdrag att strategiskt utveckla och marknadsföra Varberg som destination.  
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