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I den keltiska kristna traditionen från Irland, Skottland och 
Wales har man sedan tidig medeltid använt begreppet ”tunna 
platser”. En tunn plats är ett ställe där hinnan mellan jord och 
himmel är tunn, där Gud på ett alldeles särskilt sätt tycks vara 
synlig i sin skapelse. En sådan plats kan enligt denna tradition 
exempelvis vara en källa, en klippa eller en kyrkoruin.

Du förstår säkert vad som menas tunna platser. Du har dina, jag 
har mina. Platser eller sammanhang där ljuset bryter igenom, 
där livet blir liksom koncentrerat. När jag nattar min nioåring 
och vi ligger i hans säng, tramsar och summerar dagen, då 
är det en tunn plats. När jag springer min vanliga runda och 
ser solen gå ner från Älvsborgsbron eller firar en oansenlig 
lunchmässa i Domkyrkan. Tunna platser.

Jag har mina tunna platser, du har dina.

Och vi behöver dessa livgivande sammanhang. De ger oss 
kraft att klara av en tillvaro som ofta inte är enkel.

Tunna platser går inte att köpa för pengar och framträder ofta 
där man minst anar det, som en oväntad glänta i en mörk och 
svårgenomtränglig skog. Förvånansvärt ofta kan man också 
ana tunna platser när livet är som svårast. Jag tror att det är 
detta Jesus försöker förklara när han säger: ”Saliga ni som är 
fattiga, er tillhör Guds rike”. Han fortsätter och vill få oss att 
förstå att det gudomliga på ett alldeles särskilt sätt framträder 
hos människor som är hungriga, ödmjuka och som sörjer. 

Dessa människor verkar ha ett försprång till Gud själv.

 När vi delar smärtor, tillkortakommanden, sorger, beroenden 
och misslyckanden med andra tycks dessa sammanhang 
också ofta fyllas av en alldeles särskild närvaro. Såren i mig 
möter såren i dig. Antagligen är detta hemligheten till varför 
tolvstegsprogrammet har betytt så mycket för så många: I 
delandet mötes man av en Gud som kommer underifrån.

 På Räddningsmissionen får vi varje dag se dessa tunna 
platser. Häromdagen visade en av våra anställda mig en film 
på när en kvinna som vi levt nära i flera år fick hit sin son från 
sitt hemland. Sonen hade inte träffat sin mamma på tre år, 
och nu var han fem. När han dök upp i ankomstterminalen 
på Landvetter sprang han emot sin mamma och 
omfamnade henne. Gråten och kramarna ville aldrig ta slut. 
Terminalbyggnaden blev plötsligt ett heligt rum. Eller när vi 
varje tisdag kväll bjuder in till soppmässor i Matteuskyrkan. 
När utsatta och normalstörda göteborgare (som jag själv) 
tillsammans får koka och äta soppa, dela ut och tända 
ljus, servera och äta kvällsmat och fira den gemensamma 
nattvarden, då är det som om Gud själv dansar omkring runt de 
dukade borden.

Vi behöver fler av tunna platser i gränslandet mellan himmel 
och jord. De går inte att beställa, men går att sträva efter och 
längta till. Var ska du söka någonstans?

I gränslandet

Emil Mattsson 

Direktor Räddningsmissionen
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Bli månadsgivare
Genom att bli månadsgivare ser du till att största möjliga  

del av din gåva går direkt till vårt sociala arbete.

Läs mer och anmäl dig som månadsgivare på 

raddningsmissionen.se/manadsgivare
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Vår vision utgår från tanken om att varje människa är unik och oändligt 

värdefull. Därför försöker vi, var vi än finns, att skapa goda gemenskaper 

där varje människa kan känna sig älskad och uppskattad.

Ett värdigt 
liv för alla!
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Det finns en sak som är säker i den mänskliga tillvaron: ständig förändring. Med förändringar uppkommer 
nya behov och för Räddningsmissionen har det senaste året handlat om att möta personer på flykt från 

ett Ukraina i krig. Genom att använda de muskler som redan finns inom och utom organisationen uppstod 
Lillekärr – ett samboende för familjer, ensamkommande personer och medresande djur (!) där själva 

huvudsyftet är att skapa mellanrum och en trygg landningsplats innan nästa steg i livet.

Boendet i Lillekärr
Ett mellanrum med långsiktiga intentioner

TEXT: JULIA ENGBORG  / FOTO: SANDRA MALMTOFT

Lillekärr, i Kärra, är ett 
anvisningsboende för ukrainare.  
Sedan början av september har 
det fungerat som en hållplats med 
långsiktiga planer. Inte som ett passivt 
tillhåll i väntan på något annat, utan 
mer som en plats där livet tillåts att 
komma i kapp. 

– Det viktigaste är att skapa trygghet, 
det är själva förutsättningen för att 
kunna tänka på framtiden, säger Arash 

Mansouri som är verksamhetsansvarig 
för både anvisningsboendet i Lillekärr 
och Hjärterum. Genom Hjärterum kan 
göteborgare hyra ut hela eller delar av 
sina hem till personer i behov av ett 
hem.

Göteborg Stad, som står för lokal och 
finansiering, menade till en början 
att Räddningsmissionen omedelbart 
skulle slussa ut inresande ukrainare  
via Hjärterum. 

– Där kände vi ett behov av att 
bromsa, vi vet att man inte bara 
kan placera ut människor och 
förvänta sig att allt ska lösa sig, 
berättar Jennie Jungersten, 
boendesamordnare.

Jennie är på rätt plats. Med 
tydlighet, värme och närvaro har hon 
tillsammans med personalgruppen, 
såväl anställda som ideellt 
engagerade, lyckats skapa något 

Hyr ut via Hjärterum
Hjärterum är en verksamhet för att motverka den 
stigande hemlösheten. Sedan kriget i Ukraina bröt 
ut har många människor tvingats fly sina hem och 
behöver nu hitta ett nytt, här. Tack vare ett samarbete 
med Göteborgs Stad kan Räddningsmissionen erbjuda 
boendelösningar för människor som tvingats fly och 
lämna allt.  

Läs mer om vad du kan göra på  
raddningsmissionen.se/hjarterum-ukraina

Syskonstödet på TV4
Vår medarbetare Annika Leckström besökte, tillsammans 
med Josefin Berg, Nyhetsmorgon! 

Annika jobbar med familjehemsvård på Räddningsmissionen 
och är projektledare för Syskonstödet, ett arvsfondsprojekt 
som ger stöd till biologiska barn i familjehem. Josefin har varit 
biologiskt barn i familjehem, genom Räddningsmissionen,  
och har också varit en av referenspersonerna för att ta fram 
material till Syskonstödet. 

För att se intervjun, besök TV4play och sök på familjehem, 
klippet publicerades den 8 februari.  

Medlemsansökningar 
fortsatt höga hos MatRätt
Räddningsmissionens MatRättsbutiker som säljer funktionellt 
livsmedelssvinn till en bråkdel av ordinarie pris i butik har till 
följd av ökande priser ett fortsatt högt medlemstryck.

”Man kan ju knappt leva snart på grund av matpriserna.  
Då är det en fröjd att handla här” - medlem på MatRätt.

Räddningsmissionen söker just nu volontärer till MatRätt.  
Vill du vara med och hjälpa till? Bli volontär idag!   
Läs mer på raddningsmissionen.se/volontär 

AKTUELLT
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unikt trots skrala tidsramar och 
begränsade medel. 

– Så här i efterhand, med tid för 
reflektion, kan jag komma på mig själv 
med att undra: vad var det som hände 
egentligen? berättar hon.

 
Generationsboende utan färdig manual 
 
I lokaler om två våningar, som tidigare 
fungerat som äldreboende, huserar 
för tillfället 100 ukrainare, några med 
sina husdjur. Boendet har trots sin 
korta existens tagit form med tydliga 
konturer. 40 personer har redan 
slussats vidare till egna boenden via 
Hjärterum och varje vecka tillkommer 
någon placering.

Här bor nu tonårstvillingarna Nazar 
och Zlata Shmuliar tillsammans med 
sin mamma, övrig familj är kvar i Kiev. 
Zlata berättar att familjen varit på 
besök i Sverige många gånger innan 
den ryska invasionen. Hon är 16 år och 

beskriver uttrycksfullt hur 
det var att återbesöka 
uppväxtens Kiev under 
sommaren, för att 
igen tvingas lämna 
i och med krigets 
upptrappning.

– Alltså, det var en sådan 
lycka att få träffa mina 

vänner. Och det känns helt 
absurt att vi kanske aldrig kan 

åka hem.

Här bor också bokälskaren Gennadii 
Bakursky som möter alla med lek och 
värme i blicken, så där på en farbrors vis. 
Här bor Ludmila Yeromenko med sina tre 
barn, efter att ha bott i sju svenska orter 
sedan ankomsten till Sverige.

Den som känner sig redo att ta sig an 
ett mer självständigt liv i eget boende 
får stöd att göra det via Hjärterum, 
och de som behöver mer tid för att 
kalibreras in i den nya verkligheten får 
lov att göra så. Här finns inte ett färdigt 
recept, ingen manual. Snarare är det 
det mänskliga omdömet och förmågan 
att sätta sig in i varje enskild situation 
som premieras.

– Det är en fin balans att inte skapa 
behov som faktiskt inte finns där från 

början, därför behöver vi alltid känna in 
personen vi möter och se var denne är i sin 
egen process.

Jennie beskriver det som ett 
generationsboende, med ett åldersspann 
om 0–80 år. 

– Tänk dig en plats som rymmer både 
förskola och ålderdomshem, jag tror vi 
behöver fler sådana platser.

Det är märkbart att det inte finns en 
färdig handlingsmanual för hur en 
etableringsprocess ser ut, även om 
man många gånger såklart stöter på 
svårigheten i att tillgodose, som i detta fall, 
100 unika individers behov.

– Vi vill att detta ska vara och upplevas 
som ett riktigt hem, där också alla 
personligheter får ta plats, både i 
personalgruppen och bland de boende, 
berättar Jennie.
 

En plats för mångsidighet

Hemmakänslan är fundamental på 
Lillekärr. Men, hur skapar man en 
hemmakänsla på en plats som faktiskt är 
ett dagligt kvitto på att det egna hemmet 
numera inte finns tillgängligt?

Matlagningen är ett sätt. Även om boendet 
inkluderar alla måltider, är det tydligt hur 
viktigt det är att göra sådant som känns 
som vanligt, det som kroppen känner igen. 
Det handlar inte bara om mat, det handlar 
om kroppsminnen och att ha inflytande i 
sitt eget liv.

På mindre än ett halvår har en utmärkande 
kultur vuxit fram, med en samskapande 
princip som grund. Personalgruppen har 
gått in med sina fulla personligheter och 
förmågor att känna in, ställa om och möta 
en ytterst heterogen grupp. Både Arash 
och Jennie förundras, även om Arash inte 
är förvånad över hur bra det trots allt blev:

– Tyvärr har vi ju erfarenhet av hur 
det är att på kort tid och utan några 
egentliga medel bygga något från 
grunden, för att ta emot människor 
drabbade av kris. Så, även om det har 
varit utmanande med omställning på 
omställning väntade jag mig ändå att 
det var så här fint det skulle bli. Han 
sammanfattar:

– Receptet är egentligen 
personalgruppen, det är de som har 
skapat den här miljön genom att vara 
så pass engagerade.

Emma Farrell är en del av 
volontärsstyrkan på Lillekärr. Hon är, 
kan sägas, själva manifesteringen av 
hur boendet tar vara på personliga 
egenheter. Till vardags arbetar 
Emma som socionom och yogalärare 
och är sedan december en del av 
volontärsstyrkan.

– När jag kom hit första gången i 
december hade jag ingen aning om 
att det var så nyetablerat eftersom allt 
kändes givet.

Emma berättar, såsom Arash och 
Jennie vittnar om, att Lillekärr är en 
plats vars innersta intention är att låta 
hela människor ta plats. 

– Jag, som volontär, känner mig verkligen 
som en del av arbetsgruppen. Sedan är 
det också speciellt att utföra oavlönat 
arbete. Det gör något med en, att liksom 
vänja sig själv vid det sättet att leva. 
Att inte förvänta sig något tillbaka.

Krigets utveckling avgör

Samtidigt som Lillekärr blir ett hem, 
finns ändå länken till den där andra 
verkligheten – det ursprungliga 
hemmet. Den våldspräglade 
verkligheten i Ukraina verkar i nuläget 
inte minska och med anledning av det 
nya massflyktsdirektivet har staden 
förlängt uppdraget för boendet 
till 2024. Totalt finns kapacitet att 
välkomna 140 personer.

– Om kriget blir mer storskaligt kan 
Göteborg få komma att ta emot 15 000 
ukrainare. Det är på samma nivå som 
flyktingkrisen 2015, berättar Arash.

Att Räddningsmissionen skulle få 
uppdraget att i samverkan med 
staden upprätta ett 
anvisningsboende för ukrainare var 
på ett sätt självklart. Han förklarar:

– Självklarheten låg i att vi som 
organisation har erfarenhet sedan 
tidigare kriser. Vi vet hur man möter 
nya uppkomna behov på kort tid. 
På det sättet kan vi fungera som 
stadens förlängda arm.

Samarbetet är ett så kallat IOP-avtal där 
staden står för bland annat placeringar 
och lokaler, medan Räddningsmissionens 
uppgift är att verkställa boendet och 
i tillägg fungera som en länk till såväl 
arbetsmarknadsinsatser som andra 
samhällsfunktioner.

– Vi tänker hela tiden på hur vi kan länka 
de här personerna till rätt sammanhang 
och personer som kan hjälpa dem vidare.
 

Nya utmaningar och långsiktighet

Boendet har nu hunnit sätta sig. 
Familjer och ensamkommande lär 
kontinuerligt känna varandra och 
nya utmaningar kristalliseras.

– Det är många familjedynamiker vi 
behöver förhålla oss till och tonåringar 
som vi behöver fånga upp, förklarar Jennie.

Här är vardagen en lång kedja av 
förändringar och omställningar. 

– Vi anpassar boendet hela tiden. 
Vem vet var vi är om några månader,  
det beror på vilka som kommer 
hit. Det enda vi vet är att vi 
vill skapa långsiktighet.

Jennie Jungersten
Samordnare Verksamhetsansvarig

Arash Mansouri
Volontär

Emma Ferrell

”Det viktigaste är 
att skapa trygghet, 
det är själva 
förutsättningen för 
att kunna tänka på 
framtiden.

”Vi vill att detta 
ska vara och 
upplevas som 
ett riktigt hem.

Tvillingarna Nazar och Zlata Shmuliar. 
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– Om någon hade sagt till mig att jag 
kommer att jobba som lageransvarig 
på en matbutik hade jag aldrig trott 
på det! Det säger Jeanette Hartman 
som Din Nästa skrev om för drygt 
ett år sedan. Då hade hon börjat 
arbetsträna på MatRättsbutiken i 
Flatås. Sedan ett drygt år tillbaka är 
hon tillsvidareanställd och jobbar som 
lageransvarig i butiken.  

Jeanette berättar att hon har fått 
mycket positiv respons på artikeln. 

– Min äldsta son hörde av sig och 
berättade att han var stolt över mig. 
Det betydde mycket, såklart.

Anställningen har gett henne mer 
trygghet och stabilitet i vardagen. Hon 
bor i en egen trerumslägenhet och kan 
köpa det hon behöver för egna pengar.  

– Jag har precis köpt en mobil till min 
yngsta son så vi kan ringa till varandra. 

Jeanette skrattar mycket och det 
liksom skiner om henne när hon pratar 
om sitt liv och sitt jobb. Hon säger 
också att hon har blivit gladare och inte 
är lika blyg som tidigare. 

– Ja, jag får nypa mig i armen när jag 
tänker på hur jag har det nu.  
Jag känner att jag växt sedan jag fick 
min anställning och ännu mer nu med 
ansvaret för lagret.  

Josefine Söderman är butikschef och 
gläds mycket åt Jeanettes utveckling. 

– Jeanette är mer trygg i sig själv 
och det är så roligt att se hennes 
utveckling sedan hon kom till oss 
första gången. Jag ser hur hon löser 
olika problem som kan uppstå med ett 
leende och hon tar för sig mer och mer 
på våra möten. Hon har ett eget tydligt 
driv och vill utvecklas hela tiden, det är 
fantastiskt. 

I framtiden vill Jeanette 
gärna bli teamleader 
med ansvar för de som 
arbetstränar i butiken. 

– Jag gillar att ta hand 
om praktikanter och så. 
Och jag vet ju vad de som 
arbetstränar behöver.  
Jag har ju varit där själv. Har du en idé hur du kan bidra till Räddningsmissionen  

och vill starta din egen insamling?

Kontakta oss gärna så hörs vi vidare! Mail: info@raddningsmissionen.se 

I december 2021 publicerades artikeln 
om Jeanette och hennes gripande 
livsberättelse i Din Nästa. Artikeln 
fick stort gensvar av såväl Jeanettes 
kollegor och kunder, som familj och 
vänner.

Vill du läsa artikeln? Gå in på 
raddningsmissionen.se/dinnasta och 
sök i arkivet, så hittar du den och 
andra spännande berättelser från 
våra verksamheter.

D E T  H Ä N D E  S E N :

Jeanette Hartman

Under jul i fjol auktionerade konstnärerna Hanna Ekegren och Karolina Palmér 
ut sitt gemensamma verk ”Ljusbäraren” - en unik tavla som skapats till förmån 

för Räddningsmissionens julkampanj. Auktionen resulterade i 16 500kr till 
Räddningsmissionens sociala arbete för människor i utsatthet.  

”Vi är otroligt tacksamma för det gensvar vi fick i samband med auktionen” 
säger konstnärerna.  

Med tavlan ville konstnärerna förmedla en känsla av hopp och förtröstan, men även illustrera 
de flesta människors önskan att vara någons ljusbärare när det behövs som mest. När Karolina 

och Hanna tog ett steg tillbaka från den färdiga målningen såg de båda att siffran sju oavsiktligt 
blivit den sammanhållande länken i målningen. En siffra som enligt tradition representerar Guds 
och universums enhet, och tanken om tron på människans inneboende förmågor för att bli ledd 

i rätt riktning.  
 

Stort tack Hanna och Karolina för att ni genom er konst engagerat er för människor i utsatthet! 

Tavelauktion till förmån för 
Räddningsmissionen
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”Allt jag gjort i 
mitt liv har lett 

fram till den 
här tjänsten”

Ingrid Lindblad är skolchef och rektor för 
Räddningsmissionens båda communityskolor. Din Nästa har 

träffat Ingrid och pratat om hur det varit att starta upp två 
skolor på två helt olika sätt, vad hon lärt sig under tiden som 
rektor, om uppstoppade djur på teamsmöten och om att allt 
hon lärt sig tidigare i livet har lett fram till den här tjänsten.

TEXT: JOCKE LUNDELL  / FOTO: SANDRA MALMTOFT

Första gången Ingrid hörde talas om 
jobbet var via en annons på Facebook 
där Räddningsmissionens direktor Emil 
Mattsson pratade om jobbet.

– Jag ringde först till en vän och 
undrade om inte han ville ha tjänsten. 
Nej, jag tror det är du som ska ha den 
sa han då. Så jag började fundera och 
ju mer tiden gick, desto mer kände jag 
att jag ville ha tjänsten. Eller rättare 
sagt att tjänsten var menad för mig. Till 
slut fick jag känslan av att detta är min 
livsuppgift.

Ingrid berättar engagerat om att hon 
ser tjänsten som ett mål för allt hon 
tidigare lärt sig och varit med om.

– Jag har jobbat som rektor, jag har 
varit aktiv politiskt och känner till 
kyrkorna och församlingarna här i 
området. Jag är dessutom uppvuxen 
bara några hundra meter härifrån. Så 
till slut landade allt i en punkt, att den 
här tjänsten är min.

Hade inte klarat uppstarten utan 
gott samarbete

Och så blev det. Communityskolan 
Tynnered invigdes för knappt två 
år sedan och i januari startade 
Communityskolan Gårdsten i 
Römosseskolans gamla lokaler, efter 
en minst sagt intensiv vinter för att få 
allting klart till skolstart. Två olika skolor 
med helt olika förutsättningar och 
bakgrunder.

– Ja, det är tur att de kom i den ordning 
de gjorde, skrattar Ingrid. I Tynnered 
planerade vi på ett metodiskt sätt 
under många månader och anställde 
personal efter de behov vi såg. Vi 
började med två klasser och nu växer vi 
lite för varje år.

Uppstarten i Gårdsten blev något helt 
annat eftersom lokaler och personal 
redan fanns. Vad som däremot inte 
fanns var tid att förbereda sig.

– Emil ringde i mitten på november 
och berättade att vi eventuellt skulle 

”Till slut landade 
allt i en punkt, 
att den här 
tjänsten är min.

”ta över” efter Römosseskolan. Det 
borde inte gå, tänkte jag, men det 
som inte går brukar liksom sjävreglera 
sig. Men trots alla stora hinder som 
fanns här med lokaler, hyresfrågan, 
skolinspektioner och kulturella 
utmaningar så gick det hela tiden 
framåt.

Ingrid insåg att hon behövde vara på 
två ställen samtidigt i januari och att 
julledigheten skulle bli kort.

– I lägen som det som var i julas så 
brukar jag försöka hushålla med mig 
själv. Jag såg till att skolan i Tynnered 
fungerade och att allting var på plats 
där. Sedan var jag faktiskt ledig till 
efter nyår, berättar hon. Och då var 
uppdraget tydligt. Nu gällde det att 
komma i ordning inför terminsstart i 
Gårdsten.

När Ingrid pratar om den intensiva 
perioden inför terminsstarten i 
Gårdsten återkommer hon ofta till 
att det är samarbeten och kollegor 
runtomkring henne som gjorde det 
möjligt.

– Är det något jag har lärt mig av detta 
är det att man måste vara ett bra team 
för att klara av tuffa uppgifter som 
denna, även om jag är ytterst ansvarig, 
säger hon allvarligt. Jag har också lärt 
mig att se helheten och kunna sortera 
bland allt som måste göras i stormen 
av arbetsuppgifter.

Ingrid berättar om styrkan i 
att ha Räddningsmissionens 
kommunikationsteam, HR- och 
ekonomiavdelning i ryggen.

– Jag har tidigare varit van vid att ha en 
liten organisation runtomkring mig, så 
det har varit ödmjukande att få känna 
av teamets betydelse, säger hon.
 

Viktigt med stabilitet och studiero

Vi pratar vidare om starten i Gårdsten 
och behovet av trygghet och stabilitet 
i skolan där.

– Personalen i Gårdsten har haft det 
tufft under många år och behöver 
arbetsro och stabilitet nu. Eleverna är 
väldigt fokuserade på sina studier och vill 
inget annat än att ha en vanlig och bra 
skolgång. Det är det vi jobbar med nu.

Ingrid berättar också att hon tar med 
sig många lärdomar från arbetet i 
Tynnered.

Ingrid Lindblad

Skolchef och rektor för 
Räddningsmissionens 
två Communityskolor i 
Tynnered och Gårdsten. 
Arbetat i skolledning 
sedan 2011. Framför allt i 
kommunala skolor.

Familj: Gift med Henrik, 
två tonårsbarn, Ruth, 18 år 
och Nils, 16 år.

Bor: I Johanneberg.

Läser: Skönlitteratur, en 
bok i veckan. Allt från nytt 
till klassiker.

Favoritapp på telefonen:  
DN och Twitter.
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Kollegorna om Ingrid

mig vikten av att inte behöva komma 
på allting själv. Genom att bolla och 
tillsammans förbättra och förfina idéer 
blir verksamheten bättre och arbetet 
roligare.

Och roligt verkar Ingrid och hennes 
kollegor ha. Skrattet ligger alltid nära 
till hands för Ingrid.
– Ja, jag har alltid kunnat skratta. För 
mig är det livsnödvändigt att ha med 
det både som människa och som 
organisation. Och skrattet är också 
gratis, säger hon med allvar i rösten.

Ett exempel på Ingrids humor är 
när hon under pandemins många 
teamsmöten avslutade varje  
möte med att prata om sina 
uppstoppade djur.

”Om vi förbättrar 
förutsättningarna 
för ett barn är det 
värt all möda.

– Vi måste låta saker få ta sin tid 
och prova oss fram. Vi behöver 
lyssna på familjerna och vara öppna 
för nya lösningar. Det fina med 
Räddningsmissionen är ju att det 
alltid finns lösningar, även på 
det som verkar omöjligt.

Sedan ger hon ett antal exempel 
på när saker och ting ”löst sig” med 
hjälp av kreativa medarbetare, flexibla 
samarbetspartners och den lilla 
organisationens möjligheter att 
kunna ta snabba beslut.

– När jag träffar mina kommunala 
kollegor och berättar om hur vi 
jobbar undrar de hur det är möjligt, 
skrattar Ingrid. 

Skrattet är gratis

När man ber Ingrids kollegor beskriva 
henne används ord som uppdragsstyrd 
och pragmatisk. 
Och att hon alltid har nära till skratt.

– Jag försöker att se helheten utan att 
fastna på detaljer. Jag har också lärt 

– Vi har några uppstoppade djur 
hemma och innan vi avslutade 
våra möten så hade jag en liten 
upplyftande kunskapsspridning i form 
av lite information om något av våra 
uppstoppade djur. Det latinska namnet 
och lite så. Jag tror det var uppskattat, 
säger hon ser först allvarlig ut, sedan 
spricker hon upp i ett härligt skratt.

Samtalet går mot sitt slut och Ingrid 
kommer tillbaka till att prata om sitt 
uppdrag och får det nästan att låta 
som ett kall.

– Det känns faktiskt ibland som att 
uppdraget valde mig. Samtidigt vill 
jag göra skola på mitt sätt. Det är 
så fantastiskt kul att få vara med 
och påverka barn och ungdomars 
framtid. Kan vi vara med och förbättra 
förutsättningarna för ett barn som är 
på glid så är det värt all möda i världen. 
Rent mänskligt såklart, men också 
samhällsekonomiskt, avslutar Ingrid.

Vi avslutar intervjun och Ingrid 
försvinner in till sitt arbetsrum och 
snart hörs glada skratt därifrån.

Ingrid är tydlig, varm och inlyssnande i sitt ledarskap. Jag 
känner mig alltid sedd och peppad och får lufta mina tankar 
och få hjälp vidare där det krävs. Hon värnar om både 
eleverna och personalen och bryr sig på riktigt

- Linda Martinson, skolkurator Communityskolan Tynnered  

På bara några veckor mitt i ett läsår skulle skolan i Gårdsten 
växla huvudman. Handlingar till Skolinspektionen skulle in, 
föräldrar mötas, personal återanställas och elever rekryteras. 
Trots tidsbristen gick det, mycket tack vare Ingrids tro på att 
det kunde vara möjligt.

- Emil Mattsson, direktor Räddningsmissionen  

Ingrid har mycket humor och lätt till skratt. Inför starten 
av Communityskolan i Tynnered brukade hon avsluta 
teamsmötena med att zooma in ett uppstoppat djur som 
hon hade hemma, informera om det latinska namnet och 
förmodad dödsorsak. Helt i enlighet med hur en  
skolchef bör avsluta ett möte!

- Niclas Hansén, projektledare vid uppstarten av  
    Räddningsmissionens båda Communityskolor

Vi träffas på ett fik. Vi har känt varandra länge. De första 
åren pratade vi inte mycket. K var hemlös. Hon kom till vårt 
café och åt frukost, fick lite kläder, ville låna telefonen. 

”Länge såg jag ingen mening med nånting. Det gick bara 
neråt. Jaga knark, pengar, stjäla för att leva. Men jag skyller 
inte på någon, i grunden var det jag som hade valt det.” 

Jag minns när det vände. K hade fått veta att hon var 
gravid. Hon insåg att det var nu eller aldrig som gällde.  
K tog emot all hjälp hon kunde få. Slutade med allt 
missbruk. Skapade ett hem. Men det blev tufft.

”En dag stod han i trapphuset. Jag hade skyddad identitet 
men jag tror att en granne hade känt igen mig och berättat. 
Han var påverkad och hotfull. Jag insåg att vi snabbt var 
tvungna att flytta längre bort.”

Bostadsmarknaden är inte lätt för någon. För en 
småbarnsmamma med små inkomster kan den verka helt 
omöjlig.

”Dagen efter sökte jag lägenheter på nätet. Långt utanför 
stan, på små orter. Jag skickade mer än 20 mail. Efter tre 
dagar blev jag uppringd av min nuvarande hyresvärd. Jag 
hade förklarat min situation och hon sa ändå ja.

Första intrycket var ”Ska vi bo i den här hålan?”. Lägenheten var 
inte städad. Men jag bet ihop och bestämde mig för att stanna. 
Det här var en lugn plats med vanliga människor. Jag kände att 
det kunde bli bra.”

Jag undrar hur hennes liv ser ut nu.

”Jag pluggar och jobbar i vården. Min son går i förskolan. Vi 
träffar inte så många, men det är okej. Det får ta sin tid. Jag 
skulle gärna bo närmare min familj, men aldrig mer i Göteborg.”

Vi fortsätter att fika. För en utomstående ser det nog ut som 
en mysig träff mellan vilka gamla kompisar som helst. Ingen 
kan ana vilken resa som ligger bakom. Jag frågar henne om 
hon har något råd att ge.

”Man måste ha något att leva för, en mening. Och man måste 
få nya chanser. Tänk att min hyresvärd valde att hyra ut till 
mig! Hon kanske räddade våra liv. Det är också viktigt att man 
kan få en anställning, även när man har luckor i sitt cv. Skriv 
det om du berättar om mig, Eva. Att det inte bara handlar om 
Räddningsmissionen eller Socialtjänsten. Ni är bra men det 
vanliga samhället måste också ta emot en. 
Om det verkligen ska bli en nystart.”

Nystart
K R Ö N I K A

Eva Erlandsson
Pastor och verksamhetsledare  
för Gatukyrkan

Kollegorna om Ingrid
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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, bidra med sin kompetens eller tid.

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 aktiegåva  
Att skänka din aktieutdelning är ett 
perfekt sätt att kunna skänka en större 
gåva skattefritt för att stötta människor 
i utsatthet i Göteborg. Genom att 
du skänker rätten till utdelning från 
dina aktier till Räddningsmissionens 
arbete betalar varken du eller vi någon 
kapitalskatt på utdelningen. Som ideell 
organisation är vi skattebefriade. Din 
gåva ökar därmed i värde med 43% 
jämfört med om du skänkt beloppet som 
återstod från skatt.   

Exempel: En tusenlapp som skulle gett 
dig 700 kronor efter skatt, blir i stället 
1000 kronor till arbetet för människor i 
utsatthet. Din gåvas hjälpkraft ökar alltså 
direkt med 43%.   

Läs mer om aktiegåvan på 
raddningsmissionen.se/aktiegåva  

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 
raddningsmissionen.se/manadsgivare. 

STRATEGISKA PARTNERS

FÖRETAGSVÄNNER GULD  

FÖRETAGSVÄNNER SILVER  

FÖRETAGSVÄNNER BRONS  

Akuro AB   •   Amring   •   Bergman&Höök   •   BRA Bygg   •   Cellmark AB
Göteborgs Hamn AB    •   Hansen Event & Conference  
Husvärden L Larsson Co   •   Lindome Second hand   •   ScanFast 
Svenska Mässan Gothia Towers AB   •   Vitec Appva AB

BBO Sweden AB   •   Blue Systems   •   Borås Djurpark       
Computime Electronics AB   •   Coreco AB   •   Donsötank Rederi AB       
Ektank AB   •   Furetank Rederi AB   •   Jamone2 AB   •   Lundin Revisionsbyrå   
Luxlight Skandinavien AB   •   Markera Mark Göteborg AB   •   Metabolt Center  
Platzer Fastigheter AB      Reachlog AB   •   Sileo Kapital AB  
Tingstad Papper AB   •   Topline AB   •   Wide Receiver AB/SecuDemi AB

Coldforce AB   •   Erséus Arkitekter AB   •   Fjällmans Begravning AB      
Gymkompaniet   •   Havstenssunds Ostron AB   •   Imatech Marin & Industri AB
Kjellberg & Möller AB   •   Lindfors Arkitektkontor   •   Länsförsäkringar Göteborg 
och Bohuslän   •   Mileway Sweden AB   •   NextFit Restaurang AB       
Nordstans Marknadsledning HB   •   Proprius Förvaltning AB   •   Rulla Vagn AB   
Skyltmaxhuset AB   •   Slottskogens Vandrarhem   •   Signmax AB
Spik Studios Sweden AB   •   Taltrasten AB   •   TMP Media Group AB   •   Tärntank 
ship Management AB      Vinga Ship Management AB   •   Örgryte Industri AB

FÖRETAGSVÄNNER
MATRÄTT

Almondy    •   Aviko Norden Foodservice
BIC   •   Cederleüfs & Svenheimers Bageri

Dafgård   •   Dagab   •   Dalma Ab
DFDS Logistics    •   El Tacotruck

Essity   •   Estrella   •   Fazer   •   Findus
First Class Brands of Sweden AB

Foodmark   •   For real Foods
Frigoscandia   •   Gastro Import AB

Gröna Gårdar   •   Göteborgs Fryshus
Hemköp Nordstan   •   Hemköp Selma lagerlöf

Hemköp Frölunda Torg   •   Innocentdrinks
Lovisberg Råsaft    •   Laziz Bröd   •   Liba Bröd 

Lilla Sur Hantverksbageri   •   Liseberg AB
Ljusgårda   •   Malte Gustavsson frukt och grönt

Mars Sverige   •   Martin & Servera   •   Matkompaniet
Menigo transport   •   Menigo   •   Mr. Cake

Oatly   •   Orkla   •   Polfärskt   •   Pågen
Santa Maria   •   Segers   •   Snabbgross Partihallarna 

Spendrups   •   Tage Lindblom   •   Tingstad
Triumf Glass   •   Upfield   •   Willys Sisjön

Willys Första Långgatan    •   Zeta 

BLI FÖRETAGSVÄN! 
Är du intresserad av ett samarbete och vill ha  

information om vad det innebär att vara  
företagsvän till Räddningsmissionen? 

Välkommen att kontakta oss!

Johanna Salenfalk 
johanna.salenfalk@raddningsmissionen.se
0721-45 42 28

Ulica Timborn
ulrica.timborn@raddningsmissionen.se
0721-45 42 22

Anna Zetterberg
Partneransvarig MatRätt
anna.zetterberg@raddningsmissionen.se
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Du vet väl att du kan hjälpa människor i utsatthet även i framtiden? Genom att 
testamentera till Räddningsmissionen är du med och gör skillnad för framtida 

generationer som behöver din hjälp. Din gåva betyder oerhört mycket!  
Du väljer själv vad och hur mycket du vill ge. Gåvan kan bestå av exempelvis 

pengar, aktier eller fast egendom. Tack vare ett samarbete med juristbyrån Lawly 
är det nu kostnadsfritt och enkelt för dig att upprätta ditt testamente. 

Låt hoppet leva vidare

För att läsa mer om hur det fungerar,  
besök raddningsmissionen.se/testamente  

eller scanna QR-koden 


