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HAV INDSAMLER 16.458 KR. TIL KNÆK CANCER
To helleflyndere blev startskuddet til en indsamling til fordel for Knæk Cancer
Hav har flere gange støttet Knæk Cancer og i år er ingen undtagelse. Denne gang blev det
imidlertid salget af to helleflyndere, der fik lov til at afgøre beløbets størrelse.
Tommy Raabo Lund, ejer af Hav, tog fredag morgen en beslutning. De to helleflyndere, Hav havde
købt, skulle bruges i den gode sags tjeneste; den ”lille” helleflynder på 64 kg skulle sælges i Havs
afdeling på Kildegårdsvej i Hellerup og den store på 80 kg i afdelingen i Torvehallerne - og al salg
skulle gå ubeskåret til Knæk Cancer.
Fredag morgen kl. 10 lagde Hav en lille video på Facebook, hvor Tommy Raabo Lund fortæller om
indsamlingen. Ved siden af sig har han fiskehandlerne Brian Poul Nielsen, Emil Fagerlund og
Martin Maric, daglig leder på Kildegårdsvej, foruden den store helleflynder på 80 kg.
Det var startskuddet til indsamlingen, og lørdag eftermiddag kunne Tommy Raabo Lund og Martin
Maric melde al udsolgt ned til sidste gram helleflynder. Videoen er i skrivende stund delt 42 gange
og har 19 tusind visninger.
16.458 kr. blev der indsamlet, hvoraf 8.658 kr. er fra Torvehallerne og 7.800 kr. er fra Kildegårdsvej
i Hellerup.
”Vi er utrolig stolte af resultatet. Tænk, at det er lykkedes os at indsamle så mange penge på så
kort tid. Det kommer bag på os alle sammen”, siger Tommy Raabo Lund, der ikke lægger skjul på,
at det er svært at få armene ned.
Pengene blev doneret til Knæk Cancer under indsamlings-showet ’Knæk Cancer Live’ d. 24.
oktober.
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