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Prenumeration
Det kostar inget att få 
DIN NÄSTA i brevlådan.  
Hjälp oss gärna att sprida tidningen.

En lördag i oktober firade vi att Räddningsmissionen i 
år fyller 70 år. Tillsammans med massa människor som 
på olika sätt relaterar till Räddningsmissionen fick vi en 
sällsamt fin kväll. Det är stort att fylla jämnt!

En fråga som återkom under kvällen var denna: är det 
ett misslyckande för ett samhälle att en organisation som 
Räddningsmissionen existerar? Svaren spretade. Någon 
sade att målet måste vara att vi inte är så behövda om 
ytterligare 70 år. En annan menade tvärtom att vår typ av 
organisationer är bäst på en viss sorts arbete, vilket gör att vi 
istället borde utvecklas och växa.

En tidigare direktor sade klokt: synd att vi behövs 
men bra att vi finns. Precis så jag kände jag det när jag 
någon vecka innan 70-årsjubiléet invigde ett boende för 
ukrainska flyktingar. Sedan i september driver vi det i ett 
av kommunens nedlagda äldreboenden. I boendet bor 
nu ett hundratal flyktingar, framförallt kvinnor och barn. 
Livsberättelserna som dessa kvinnor delade med sig av gick 
inte värja sig emot. De berättade om hur de hade lämnat 
sina makar, sina söner, sina byar, sina hus - allt på grund av 
detta djävulska krig. Trots förtvivlan i berättelserna blev det 
en fin invigning.

De ukrainska damerna hade ägnat nästan en hel vecka åt 
att baka de allra godaste bakverken. Vi dansade, sjöng och 
kunde mitt i misären ändå dela glädje och hopp. Synd att vi 
behövs, men bra att vi finns.

Problemet med världen är att den aldrig har varit som 
den borde vara. I alla länder i alla tider har det funnits 
människor som drabbats, förtryckts eller på andra sätt 

hamnat utanför. När Bibelns böcker skrevs tycks det 
framförallt ha varit tre utsatta grupper: änkor, faderlösa 
och flyktingar. Dessa grupper skulle man därför enligt 
bibelns författare på ett särskilt sätt solidarisera sig med, 
värna och älska. På samma sätt har vi i vårt land och i vår 
tid grupper som faller mellan stolarna, hamnar utanför 
både välfärdssystem och samhällsgemenskap. Därför - i en 
värld som aldrig är vad den borde vara kommer vår typ av 
organisation alltid att finnas, man ska nog aldrig inbilla sig 
något annat.

Men viktigt, detta är ingenting vi kan slå oss till ro med. 
På både strukturell nivå och individnivå vill vi göra vad 
vi kan för att eliminera orättvisor, förtryck, och annat 
som leder till utanförskap och utsatthet. Men att tro att 
samhället någon gång skulle bli perfekt, eller att staten på 
något magiskt sätt skulle utradera alla orättvisor - det är en 
illusion.

Därför, så länge det finns samhällen kommer också 
organisationer som Räddningsmissionen, Stadsmissionen, 
Agape, Skyddsvärnet eller Reningsborg att behövas. Precis 
som det alltid kommer att behöva finnas livsmedelsbutiker, 
fotbollsklubbar, skolor, vårdcentraler och kyrkor eller 
moskéer. Vi är en del av samhället och kommer nog alltid 
att vara det.

Kanske är det också viktigt att det i en mörk och dyster 
tid finns församlingar och organisationer som kan leva ut 
det kristna hoppet. Mörkret är inte ogenomträngligt. Det 
finns hopp, både för den här världen, den här staden och 
för varje enskild människa. Så kanske 70 år något viktigt att 
fira trots allt. Snart är vi 75, då är ni välkomna till ny fest!

Är vårt mål att inte finnas?

LEDARE

Emil Mattsson 

Direktor Räddningsmissionen

Aktuellt

Bli familjehem 
eller jourhem!
Räddningsmissionen vill skapa 
goda förutsättningar för barn 
och ungdomar som är i behov 
av en trygg uppväxtmiljö.  
Vi rekryterar, utreder, utbildar 
och handleder familjehem 
som tar emot ett barn i sitt 
hem. Just nu är behovet av 
fler familjehem stort. Är du 
intresserad och vill veta mer?  
 
Läs mer på raddningsmissionen.se 
/familjehem

Julhandla i vår
gåvoshop!
I vår gåvoshop köper du 
de perfekta julklapparna! 
Välj bland gåvor för olika 
verksamheter: en grötfrukost, 
ett klädpaket, en säng 
för natten. För varje gåva 
får du ett fint gåvobevis. 
Gåvobeviset kan du skriva ut 
själv eller få hemskickat  
via post.  
 
Läs mer på  
raddningsmissionen.se/shop 

Hyr ut via 
Hjärterum!
Har du ett rum, en källare eller 
kanske ett fritidshus som du 
inte använder? Hyr ut till oss! 
Hjärterum är en verksamhet 
som motverkar den stigande 
hemlösheten. Via Hjärterum 
kan du hyra ut i andrahand 
med Räddningsmissionen som 
garant på kontraktet. Smidigt 
och tryggt. 
 
Läs mer på  
hjärterum.com
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Trots det friska vädret står 
ytterdörren till Larysas hus på glänt. 
Efter några tryck på ringklockan 
dyker hon upp och välkomnar oss. 
Hon ler med hela ansiktet och visar 
oss in i det knallröda köket. På bordet 
står en rykande färsk zapiekanka, 
en ukrainsk rätt med keso, ägg och 
potatismjöl. Larysa undrar om vi vill 
ha kaffe eller te.

– När Putin började prata om 
kärnvapen bestämde jag mig, berättar 
Larysa. Vi kunde inte stanna kvar. 
Jag tog min son, min dotter, vår katt 

och en liten kabinväska med några 
småsaker och åkte via Polen till 
Sverige.

Larysas engelska är knackig, men 
hon ger ett positivt och hoppfullt 
intryck. Skrattet ligger alltid nära och 
när hon berättar om hur det var att 
komma till Sverige skiner hon upp 
med hela ansiktet.

– Vi är så tacksamma för allt som 
Sverige och svenskarna har gjort.  
Det är helt fantastiskt, säger hon. Här 
känner vi oss säkra och trygga och 
det värderar vi väldigt högt. 

Jobbat som lärare och 
barnpsykolog

Larysa berättar att hon är skild från 
sin man och att hennes äldsta son 
inte kunde följa med till Sverige, då 
han är över 18 år och har kallats in 
till armén. Hennes dotter var med till 
Sverige först, men har åkt tillbaka till 
Kiev där de bodde för att söka jobb.

– I Ukraina har jag allt, säger Larysa. 
Det var hemskt att åka därifrån.

När vi pratar om det hon lämnat i sitt 
hemland tystnar hon och tittar ner på 

sin tallrik. Plötsligt låter hon inte lika 
positiv och säker längre. Kanske letar 
hon efter de rätta orden, kanske fäller 
hon en tår av längtan.

– Jag har kontakt med släkt och 
vänner varje dag. Tack gode Gud 
för internet och våra mobiltelefoner, 
säger hon och håller triumferande 
upp sin slitna mobiltelefon. Jag har 
vänner i många olika områden i 
landet och alla säger samma sak: de 
har det tufft. Nästan varje dag hör 
jag om någon jag känner eller någon 
släkting som har blivit skadad eller 
dödad. Men jag har ändå en stark tro 
på att det kommer att gå bra, säger 
hon. Vi väntar på att det ska ske till 
slut. Att Putin ska förlora.

Larysa berättar om sitt liv i Ukraina 
där hon jobbat många år som lärare. 
– Jag har arbetet med barn i olika 
åldrar, berättar hon. De senaste åren 
hade jag även en privatpraktik och 
arbetade som barnpsykolog. Double 
degree, säger hon med allvar i rösten 
och två fingrar i luften, för säkerhets 
skull.

Hon säger att hon brinner för barn 
som mår dåligt och plötsligt flyter 
språket och orden och hon skiner 
upp igen.

– Du vet, jag kunde vakna mitt i 
natten och fundera på hur jag bäst 
kunde stötta ett visst barn, säger hon 
och skrattar. Jag var alltid redo att 
hjälpa ett barn. Att jobba med detta i 
Sverige är min dröm, säger hon. Jag 
vill jobba så jag kan klara mig själv 
och bidra till samhället.

På frågan om hon inte vill tillbaka 
tvekar hon.

– Jag vet inte om jag vill tillbaka. Just 
nu är det så bra att vara här. Bara jag 
får lära mig språket ordentligt! Men 
kanske vill jag tillbaka när kriget tar 
slut. Vi får se. 

Uppskattar livet i Sverige

Vi pratar lite om den svenska 
kulturen och samhället och hur hon 
upplever det.

– Det är så fint och bra ordning på 
allting här. Jag ser att ni respekterar 
varandra.

När jag undrar om precis allt 
verkligen är bra här skrattar hon till 
och berättar efter lite tvekan om hur 
hon upplever svenskarna.

– Ni tar det väldigt lugnt. Svenskarna 
är kanske lite lata, funderar hon. Du 
vet, vi ukrainare är vana vid att jobba 
hårt och göra rätt för oss.

Sedan konstaterar vi vilket tillskott 
till det svenska samhället de 
ukrainska flyktingarna skulle kunna 
vara. Många är högutbildade och 
vill gärna jobba, men språket sätter 
käppar i hjulet.

Larysa går på svenskakurs 
några dagar i veckan och träffar 
många ukrainska kvinnor i 
Göteborgsområdet.

– Jag träffar ofta ukrainska kvinnor 
här, nästan varje dag, säger hon. Vi 
försöker hjälpa varandra med olika 
saker.

Vårt samtal går vidare och vi 
pratar om Astrid Lindgren och 
att försöka lära sig ett språk 
genom att lyssna på radio och TV. 
Plötsligt kommer sonen Stanislav, 
som är 16 år, hem efter en dag på 
språkintroduktionsprogrammet på 
Lindholmen. Han tar för sig av både 
kaka och samtal.

– Jag trivs i skolan, säger han. Jag har 
vänner där och tycker det är bra i 
Sverige.

Stanisalvs engelska är bra och 
hittar han inte orden googlar han. 

I mars flydde Larysa med sin son, sin dotter och deras katt från anfallskriget i 
Ukraina till Göteborg för att få skydd och husrum. Tack vare Räddningsmissionens 

verksamhet Hjärterum har de nu fått ett boende i västra Göteborg. 
– Vi är så tacksamma för allt som Sverige har gjort för oss, säger Larysa när vi 

träffar henne en vacker dag i slutet av hösten.

”Gud stängde dörrar i Ukraina  
och öppnade dörrar i Sverige”

TEXT: JOCKE LUNDELL  / FOTO: SANDRA MALMTOFT

      Här känner 
vi oss säkra och 
trygga och det 
värderar vi  
väldigt högt.

”
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Om Hjärterum
Hjärterum är en verksamhet inom 
Räddningsmissionen som verkar för 
att minska hemlösheten i Göteborg. 
Hjärterum hyr boendeytor av 
privatpersoner och fastighetsägare 
som sedan hyrs ut till personer som 
befinner sig i strukturell hemlöshet. 
Sedan invasionen av Ukraina arbetar 
verksamheten främst med att hitta 
boendelösningar som är avsedda 
för ukrainare som blivit anvisade till 
Göteborgs kommun.

Läs mer på hjärterum.com

Han konstaterar att Ukraina är en nation med mer 
frihetslängtan än Sverige.

– Vi har ju alltid levt i skuggan av Sovjetunionen, jag 
menar Ryssland, säger han och skrattar. Alla pratar 
politik i Ukraina nu. Eftersom vi är i krig tvingas du 
in i det.

När han försvunnit upp på sitt rum berättar Larysa 
att det är svårt att få pengarna att räcka till för mat 
och kläder till sonen.

– Du ser ju, han är lång och växer. Han behöver 
mycket mat och ständigt nya kläder. 

Tacksam för stödet från Hjärterum

När Larysa kom till Göteborg fick hon och familjen 
mycket hjälp av en familj som engagerat sig i 
ukrainska flyktingar och hjälpt flera familjer att hitta 
bostäder.

– Lars och Liz är fantastiska. De har varit till stor 
hjälp för oss, säger Larysa. De har hjälpt oss med allt 
från mat och praktiska saker som att laga cyklar, men 
även böner och samtal om stort och smått. 

Larysa är även mycket tacksam över den hjälp hon 
fått av Räddningsmissionen och Milla Anjou som är 
koordinator på Hjärterum.

– Ja, Milla är vår ängel! Hon stöttade oss när vi kom, 
hon är pålitlig och hjälpsam, säger Larysa.

Samtalet närmar sig sitt slut och vi kommer in på 
djupare frågor om livets mening och gudstro.

– Min tro har bara blivit starkare nu, berättar Larysa. 
Gud stängde dörrar i Ukraina men öppnade dörrar i 
Sverige.

Efter en rundvandring i huset och en försäkran om 
att vi inte orkar mer mat, går vi mot dörren. Julen 
firar Larysa med vänner i huset. Och mycket mat.

– Ja, vi har hela bordet fullt. 12 rätter, efter de 12 
apostlarna, förklarar hon. Det blir kyckling, fisk, 
sallad, en form av dumplings och mycket annat. Men 
i år får vi fira två gånger. Först den svenska och sedan 
vår ukrainska jul den 7 januari.

– Men det blir inte mycket snö här, va? undrar Larysa 
när vi tar på oss kläderna. Jag vill ha 20 minus och 
mycket snö, skrattar hon.

Vi konstaterar att hur bra hon än trivs i Göteborg, så 
har hon i just det fallet kommit till helt fel stad. Men 
att hon är nöjd ändå går inte att ta miste på.

– Ja, skriv med stora bokstäver ”thank you” i din 
tidning, säger hon och ritar stora bokstäver i luften.

Sitter du och grubblar på vad du ska köpa i julklapp 
till alla som har precis allt? I Räddningsmissionens 
gåvoshop hittar du julklappar som gör skillnad på 

riktigt. Här finns frukostar till den hungrige, tak över 
huvudet till den bostadslöse och en hjälpande hand 

till den som står ensam. 
 

Gör skillnad i jul och handla klappar som gör gott för 
någon annan. 

 
Läs mer på raddningsmissionen.se/shop 

  
Tack för ditt bidrag! 

Julhandla i vår

gåvoshop
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”Inom Agora, vårt arbete för kvinnor i 
utsatthet, kommer vi dela ut julklappar 
och bjuda på julmat. Förra året hade vi 
till och med en jultomte som delade ut 

paketen. Högst upp på mångas önskelista 
står presentkort på mat. Det är många 

familjer som har mycket svårt att få 
pengarna att räcka under julhelgen” 

Solrosen anordnar 
sin årliga julfest för barn och 

familjer med en frihetsberövad 
familjemedlem. Det brukar komma ett 

hundratals förväntansfulla gäster. För en 
del barn kan det vara i samband med jul som 

man får veta att en förälder är frihetsberövad, 
för andra blir det en påminnelse om att en 
familjemedlem saknas och för några kan 

förälderns frihetsberövade innebära en lugn 
jul. Vår förhoppning är att julfesten kan 
bidramed gemenskap, fina minnen och 

en känsla av att inte vara ensam i en 
många gånger svår situation.

Julfirande på 

Räddningsmissionen

Julen är ofta en extra jobbig tid för människor i utsatthet.  

Vi på Räddningsmissionen gör därför vårt yttersta för att 

skapa de bästa förutsättningarna för att alla vi möter ska 

få en riktigt god jul.

 

”Julen är en laddad tid för 
människor i hemlöshet. På många 

sätt påminner det om familjen som inte 
finns eller det julpyntade hemmet man 

inte har. Trots det har vi sedan femton år 
tillbaka en riktig julfest med bordsservering 

och julklappsutdelning för våra gäster. 
Festen har blivit något av en tradition och 

många av våra gäster frågar efter den 
redan i oktober. Det enkla julfirandet 

får betyda väldigt mycket för dem 
som inget har.”

”Familjehemsgänget 
kommer att bjuda alla våra 

fantastiska familjehem på ett 
härligt julbord. Det brukar vara en 

uppskattad kväll. I år har vi dessutom 
en föreläsning som hålls av barn som 

tidigare varit familjehemsplacerade. Vi 
hoppas föreläsningen kommer bidra med 

nyttig och betydelsefull information till 
våra föräldrar som kan stärka dem 

i sin roll. Det blir ett fint sätt att 
avsluta året på.”
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”Detta är som ett hem för mig”
TEXT: JOCKE LUNDELL  / FOTO: SANDRA MALMTOFT

Det är vintermorgon på 
Räddningsmissionens jourboende 
35:an mitt på Linnégatan. Frukosten 
är framdukad och ett par gäster sitter 
och äter. Mackor, kaffe, ägg och fil. 
Någon smiter ut innan frukost och 
några är kvar på sina rum.

– Idag har vi haft ett par gäster som 
gått iväg riktigt tidigt, vid 5-6-tiden, 
berättar Peter Lindh, som jobbat det 
”sovande” nattpasset. Vi är alltid två 
på natten, en som är vaken och en 
som sover, säger han.

På boendet finns plats för 12 gäster.

– Men då får någon sova i TV-
rummet, säger Peter. Vi har 10 rum, 
varav fyra med dubbelsängar, men 

ibland vill gästerna inte dela rum, 
då brukar vi erbjuda en säng i TV-
rummet så behöver bara två gäster 
dela rum.

In till köket kommer en av gästerna. 
Han är nyduschad och slår sig ner 
vid bordet. Han heter Hamid och är 
45 år.

– Det är fantastiskt här på 35:an, 
säger han direkt och lyser upp. Det 
är verkligen som ett hem för mig. 
Personalen är fantastisk och har 
hjälpt mig i över ett år.

Hamid flyttade hit från Malmö 
för två år sedan där han hade jobb 
och flickvän, innan tillvaron slogs i 
spillror.

– Jag flyttade till Sverige för att jobba. 
Jag har pluggat företagsekonomi och 
mänskliga rättigheter och drev ett 
eget företag. Men så blev det dåliga 
tider och företaget gick i konkurs. Jag 
förlorade allt.

Nu går han en kurs på 
Arbetsförmedlingen och tillbringar 
mycket av sina dagar på olika 
bibliotek runt om i staden. Men det 
är svårt att få bostad om man inte har 
jobb och fast inkomst.

– Jag har testat några olika boenden, 
men det har inte fungerat, berättar 
Hamid. Jag har inga problem med 
sjukdomar eller missbruk, utan har 
hamnat på fel ställen. Nu står jag i 
bostadskö, men många boenden har 
jag inte råd med.

Hamid lever i strukturell hemlöshet, vilket innebär 
att han saknar ekonomiska förutsättningar att ta 
sig in på bostadsmarknaden.

Efter frukosten ska Hamid gå till ett bibliotek, 
berättar han.

– Det är ingen kurs idag, så det blir nog lunch i 
Johanneskyrkan. Där är det också bra.

Hamid är trots allt positiv om framtiden och 
hoppas att han kommer att få ett jobb och så 
småningom en egen bostad.

Klockan 10.00 är boendet tomt och Peter 
och hans kollegor plockar undan frukost och 
städar rummen. Sedan väntar några timmar 
administrativt arbete, då de kontaktar olika 
myndigheter för att hjälpa några av gästerna vidare 
i livet.

35:an öppnar igen vid åtta på kvällen. Då har 
gästerna fått ett rum på boendet via kommunens 
uppsökarenhet.

– Det är vi och ett boende på Dahlströmsgatan 
som tar emot gäster via uppsökarenheten, berättar 
Peter.

På kvällen erbjuds ett mål varm mat som tillagas 
av Räddningsmissionens kök i MatRätts-butiken i 
Rannebergen.

– Tidigare hade vi bara soppa på kvällarna, 
berättar Peter. Det tyckte gästerna blev lite 
tjatigt, så den varma maten vi får nu är mycket 
uppskattad.

När gästerna kommer på kvällen är många trötta 
och de flesta vill bara komma in på sina rum och 
sova. Några duschar och några hänger lite i TV-
rummet.

– Det är ofta lugnt här, säger Peter. Alla vill ha 
lugn och ro bara vila ut. Ibland kan det bli lite 
gruff, men det är ytterst sällan.

35:an är öppet varje dag, året runt. Även jul. 
Och även om julen är en tuff tid för människor 
i hemlöshet brukar personalen se till att det blir 
någon form av firande ändå. Räddningsmissionens 
julbord i Betlehemskyrkan är populärt. Och ibland 
blir gästerna bjudna på restaurang berättar Peter.

– Ja, det brukar ofta vara någon restaurang som 
vill bjuda in oss eller som skänker mat till oss.  
Vi har ätit både turkiskt och grekiskt på julen här, 
skrattar han.
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Julhandla i vår 
gåvoshop!

 

Hemhem
”Kan vi prata? Det har hänt en sak.”

Det är mycket vi på Räddningsmissionen inte kan 
hjälpa till med. Men det är alltid okej att ta kontakt. 
Och många gör det.

”Att vara hemma, jag är ovan vid det. Har varit 
hemlös så länge, upp och ut, det är så det är. Nu har 
jag fått en stuga där jag kan stanna och laga mat. Allt 
finns, men jag blir rastlös av att vara ensam. Det är 
därför jag fortsätter komma till ert frukostcafé.”

En annan person dyker upp.

”Eva, jag är inte troende alls. Men när jag satt på 
häktet bad jag typ 3 dygn i sträck.”

Han visar hur han knäppte sina händer. En vän 
hade skurit sig själv med kniv, han hade ringt 112 
samtidigt som han försökte hålla vännen vid liv. 
Ambulansen kom, och ungefär samtidigt polisen. 
Först då insåg han hur mycket som pekade emot 
honom. Det hela slutade bra, men han berättar om 
skräcken. Hur den fortfarande kommer över honom.

Ibland gläds vi ihop med någon.

”En bra grej med mitt liv nu är alla kort jag 
har. Bilkörkort, truckkort, jag har till och med 
månadskort till spårvagnen. Månadskortet är nog 
det jag är mest stolt över!”

Jag tänker på det här med att få dela.  
Vilket grundläggande behov det är.

En gång såg jag en telefonlista på ett studentboende. 
Där stod namn, en spalt för telefonnumret och ett 
nummer till hemhem.

Hemhem! Vad är det? Jag insåg att det var 
föräldrahemmet som menades. Ett nummer att 
använda som backup. Till ett sammanhang som 
känner en, som bryr sig om en och som kanske kan 
hjälpa till ibland.

Jag tror att alla människor behöver minst ett 
hemhem. Oavsett om man är student på ett attraktivt 
universitetsprogram eller en hemlös som sitter i 
häktet. Vi är alla lika. Vi behöver sammanhang som 
känner oss, där vi kan berätta hur vi har det. Men om 
vi inte har någon familj eller släkt som finns för oss. 
Vad ska vi göra då?

Snart är det jul. I år drömmer jag inte bara om ett 
hem till alla. Jag drömmer också om hemhem. 
Gemenskaper där alla är välkomna och där vi delar 
livet. Det kan vara kompisgäng, kyrkor, föreningar, 
kanske Räddningsmissionen.

Hemligheten är att se och bry sig om varandra.  
Att det är okej när någon säger:

”Kan vi prata? Det har hänt en sak.”

KRÖNIKA

Eva Erlandsson 
Pastor och verksamhetsledare  

för Gatukyrkan 

 

Önskelista 

 

 

Ge bort en julklapp som gör skillnad! Swisha din gåva till 
900 44 41 och märk betalningen med den julklapp du ger bort. 

Du kan också scanna QR-koderna med swish-appen.
 

Tack för din gåva!

5 grötfrukostar 

100 kr
Vinterkläder 

300 kr

Hygienpaket 

150 kr

Varma strumpor 

50 kr

Jultallrik 

80 kr

En säng för natten

600 kr

Alla julklappar

1780 kr
Varma kängor

400 kr
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TACK FÖRETAGSVÄNNER!
Att arbeta med social hållbarhet blir viktigare och viktigare för alla företag.  

Ett företagsengagemang är också ett bra sätt att samla anställda kring en gemensam fråga.  
Som företagsvän kan man skänka pengar eller varor, eller bidra med sin kompetens eller tid.

FÖRETAGSVÄNNER 
BRONS 

AB Robert Lidbeck & Co
Aktiebolaget Anders Westerlind

Beslagskonsult AB
BKK Betongkonsulten AB

Coldforce AB
Conmore AB
Densify AB

Development Partner AB
EcoOnline AB

Erkesby Consulting AB
Erséus Arkitekter AB
Ferm & Lundberg AB

Global Business Gate Project AB
Gärdhagen Akustik AB

Hansen Event & Conference
Havstenssunds Ostron AB

Imatech Marin & Industri AB
LPE Sverige AB

Lundin Revisionsbyrå
Majornas Grafiska

NextFit Restaurang AB
NORMA Advokater

Proprius Förvaltning AB
Redovisningsbyrån Öckerö AB

Slottskogens Vandrarhem
Spik Studios Sweden AB
Svenska Orient Linien AB

Taltrasten AB 
TMP Media Group AB

Tuve Bygg
Tärntank ship Management AB

UEB Fastigheter
Örgryte Industri AB

BLI FÖRETAGSVÄN! 
Är du intresserad av ett samarbete och vill ha  
mer info om vad det innebär att bli  
företagsvän till Räddningsmissionen? 

Kontakta Johanna Salenfalk 
johanna.salenfalk@ 
raddningsmissionen.se
0721-454228

sätt att
stödja oss3

Testamente 
Genom att skriva in Räddningsmissionen 

i ditt testamente kan du vara med och 

göra skillnad i människors liv även efter 

din bortgång. Att upprätta ett testamente 

är enkelt och du kan själv bestämma hur 

dina tillgångar ska fördelas.

Engångsgåva 

Swish: 900 44 41
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

Månadsgivande 
Ett månadsgivande betyder att mesta 

möjliga del av din gåva går direkt till 

vårt sociala arbete. Läs mer på www.

raddningsmissionen.se/manadsgivare.

!

Skatteavdrag  
för gåvor 
Nu kan du få skattereduktion på gåvor 

till Räddningsmissionen. Avdraget 

omfattar 25% av gåvor på minst 200 kr 

som är skänkta vid ett och samma tillfälle 

och minst 2 000 kr totalt under ett år. 

Skatteavdraget kommer sedan på din 

slutskattsedel. Läs mer på vår hemsida.

Kontakta oss 
Kontakta oss om du har frågor:  

info@raddningsmissionen.se 

031-7121200

sätt att
stödja oss3

Ge en gåva till 
framtiden  
Att skriva in Räddningsmissionen i ditt 
testamente är att hjälpa oss hjälpa 
andra. I framtiden. Det är något alla 
kan göra, även om du inte har möjlighet 
att ge en gåva idag. Att skänka via sitt 
testamente är ett smart sätt att ge mer 
i framtiden än vad man kan idag. Att 
upprätta ett testamente är enkelt och du 
kan själv bestämma hur dina tillgångar 
ska fördelas. 

Räddningsmissionen samarbetar med 
advokatbyrån Advokaterna i Väst när det 
gäller juridiska frågor kring testamente 
och familjerätt. 

Har du frågor eller vill ha mer information 
hemskickad till dig?  

Maila till:  
testamente@raddningsmissionen.se 

3

1
Engångsgåva 

Swish: 900 44 41
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

2
Månadsgivande 
Ett månadsgivande betyder att mesta 
möjliga del av din gåva går direkt till 
vårt sociala arbete. Läs mer på 
 www.raddningsmissionen.se 
/manadsgivare. 

STRATEGISKA PARTNERS

FÖRETAGSVÄNNER 
GULD  

Akuro 

Appva

Billström Riemer Andersson Bygg

Brightvision AB

Cellmark AB

Göteborgs Hamn AB

Husvärden L Larsson Co 

Mediakonsult

Metabolt Center

Olbers Förvaltning AB

Sko-Boo

Svenska Mässan Gothia Towers AB

FÖRETAGSVÄNNER 
SILVER 

Amring

BBO Sweden AB 

Borås Djurpark

Computime Electronics AB

Donsötank Rederi AB

Ektank AB

Furetank Rederi AB 

Gymkompaniet

Järven Health Care

Klädesholmen Seafood AB

Lindfors Arkitektkontor

Luxlight Skandinavien AB

Markera Mark Göteborg AB 

Platzer Fastigheter AB

Reachlog AB

Rulla Vagn AB

Signmax AB

Sileo Kapital AB

Stayhard AB 

Tingstad 

Topline AB

Vinga Ship Management AB

Wide Receiver AB/SecuDemi AB

MATRÄTTS
FÖRETAGSVÄNNER

Almondy
Aviko Norden Foodservice

BIC
Cederleüfs & Svenheimers Bageri

Comfort Living Göteborg Ab 
Dagab 

Dalma AB
DFDS Logistics 

Essity
Fazer

Findus
First Class Brands of Sweden AB

Frigoscandia
Fruktpaus

Gastro Import AB
Gröna Gårdar

Göteborgs Fryshus
Hemköp

Hemköp Frölunda Torg
ICA E-handelslager

Innocentdrinks
Lohilo Foods AB
Lovisberg Råsaft 

Kavall 
Laziz Bröd
Liba Bröd 

Liseberg AB
Malte Gustavsson frukt och grönt

Mars Sverige
Martin & Servera 
MatKompaniet

MaxoMorra
Menigo

Mr. Cake
Oatly
Orkla

Polfärskt
Pågen

Santa Maria
Snabbgross Partihallarna

Spendrups
Tage Lindblom

Tingstad
Triumf Glass

Upfield  
Willys Sisjön

Zeta
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Var någons ljus i mörkret.

Swisha till 900 44 41 och gör skillnad idag. 

Tack för din gåva!

Ökande matpriser och skenade elräkningar. Ensamhet.  
Julen är extra svår för människor i utsatthet. 


