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”Det här jobbet har nog räddat 
mitt liv. Min självkänsla är tillbaka 
och jag kan stå på egna ben.”

Jeanette har genom jobbet på MatRätt fått ordning på 
sitt liv.
 

  SID 4

”Sova utomhus i tält är bra, men 
förr eller senare blir man av med 
det och alla sina grejer.”

Här är de hemlösa göteborgarnas favoritplatser. Ställen 
som de uppskattar eller rent av är beroende av. 
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Prenumeration
Det kostar inget att få 
DIN NÄSTA i brevlådan.  
Hjälp oss gärna att sprida tidningen.

Enligt Göteborgs stads 
rapport från juni 2021 lever 282 
barnfamiljer med totalt 597 barn 
i hemlöshet. För dessa familjer är 
julen en extra jobbig tid.

Förutom en otrygg och stökig 
boendesituation är det stressigt 
för föräldrarna att inte veta om de 
har pengar till mat och julklappar. 
Därför arrangerar vi även i år en 
julklappsinsamling tillsammans 
med Gothia Towers.

Om ett ord fick beskriva vår tid, vilket ord skulle det vara? 
Kanske ordet rädsla? Vi lever i en tid då vi är många som är 
rädda. Vi oroar oss för allt, stort som smått. Tänk om jag blir 
sjuk. Tänk om det händer något med mina barn. Tänk om 
pandemin slukar oss. Tänk om jag förlorar mitt anseende. 
Tänk om jag börjar se gammal ut. Tänk om jag blir av med 
mitt jobb. Tänk om mina vänner sviker mig. Tänk om jorden 
går under. Tänk om, tänk om, tänk om … Det finns ingen 
gräns för hur mycket vi kan oroa oss. Bäst att göra allt för 
förhindra det hemska att ske.

Och allt gör vi. Eller åtminstone väldigt mycket. Vi försäkrar 
oss, sätter upp övervakningskameror, följer våra barns alla 
steg med appar i mobilen, skapar riskanalyser, bunkrar 
upp mat, uppfinner b-, c- och d-planer, bygger staket och 
undviker nära möten med andra människor. Allt för att inte 
bli överraskade. Allt för att undvika att inte ha koll på läget. 
Allt för att motverka destruktionens krafter att ta över våra 
liv.

Allt detta är på sätt och vis förståeligt och mänskligt. Vi vill ju 
leva och leva gott. Vårt enda liv vill vi inte äventyra.

Men betyder detta att vi blir mindre rädda? Oftast inte tyvärr. 
Inte sällan leder bekämpandet av rädslor till ännu mer oro. 
Rädda människor riskerar också att bli farliga människor. 
Rädslan polariserar och tar ofta fram det sämsta ur oss. Vi 
blir svartvita och har svårt att se nyanser hos andra. God eller 
ond? Med eller emot oss? Rädsla kan också paralysera, det 
vet varenda förälder som försökt lära ett barn att åka skidor. 
Allt kan gå hur bra som helst, men så blir backen plötsligt lite 
brantare och rädslan anfaller. På en sekund är all åkförmåga 
som bortblåst. Så funkar rädsla i alla sammanhang.

När änglarna mötte herdarna i julevangeliet var deras tre 
första ord: ”var inte rädda”. Naturligtvis var orden viktiga 
där och då, änglarna skrämde slag de oförberedda herdarna. 
Men kanske orden också har en djupare mening? En maning 
till oss alla att inte inrätta våra liv efter rädslans ”tänk om 
…” Istället, fatta mod, samla kraft, förstå att just du har en 
möjlighet att kämpa den goda kampen. Ditt liv är viktigt för 
den här världens bästa. Visst kan det hända att du misslyckas, 
men är det så farligt? Värre saker har väl hänt. Och en och 
annan tvingas kanske till och med att sätta livet till för sitt 
mod, men till och med det kanske man kan leva med?

Vi går snart en ny jul till mötes. Återigen ska vi minnas 
tonårsflickan Marias mod när hon tog emot det lilla barnet. 
Detta sällsamma barn som skulle bli världens frälsare, men 
innan dess bli hånat, föraktat och dömt till döden. Tänk 
om Maria hade vetat vad hon gav sig in på när hon valde 
att säga sitt ”ja” till Gud? Vilken tur att hon inte fyllde i 
några riskanalyser eller konsekvensbeskrivningar inför det 
avgörande valet. Hon valde det rätta, valde det goda, lade 
rädslan åt sidan och litade till försynen.

Nu är det snart jul i vår stad. Tänk om vi i denna mörka tid 
kunde starta en rörelse av mod och hopp istället för missmod 
och hopplöshet. Tänk om vi kunde se varje människa som en 
potentiell gåva, inte någon vi ska skydda oss ifrån. Tänk om vi 
faktiskt försökte leva som om ljuset var starkare än mörkret. 
En sådan ”tänk om”-rörelse vill åtminstone jag fortsätta att 
drömma om och arbeta för. En välsignad jul önskar jag er 
alla!

Mod och hopp i rädslans tid

LEDARE

Emil Mattsson 

Direktor Räddningsmissionen

JULKLAPPSINSAMLING 
PÅ  GOTHIA TOWERS

När: Öppet alla dagar 
13/11 – 16/12

Var: I lobbyn på Gothia Towers

Frågor? Kontakta Joachim 
Lundell: joachim.lundell@
raddningsmissionen.se

Aktuellt

Så här sa två mammor förra året 
om julklapparna:

”Vi lever i skyddat boende och har 
inget annat än två ombyten kläder 
kvar. Leksakerna och pysslet 
kommer att förändra så mycket nu 
under julen. Jag vet inte hur det är 
möjligt att tacka mer än att säga 
tack så hemskt mycket.”

”Jag har haft så ont i magen och 
inte vetat hur jag ska kunna trolla 

Julklappsinsamling till utsatta barnfamiljer i Göteborg

fram julklappar till barnen. Nu har 
en stor sten lyfts från mina axlar. 
Jag är så himla tacksam”

Vi samlar in presentkort från tex 
Nordstan och Frölunda torg istället 
för fysiska julklappar och leksaker. 
Med ett presentkort kan föräldrar 
själva handla sina julklappar och 
ge sina barn precis det de önskar 
sig.
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Jeanette kom i kontakt med 
Räddningsmissionen via en 
utbildning och fick först en 
lärlingsplats på matsvinnsbutiken 
MatRätt på Flatås Torg. Nu har hon 
jobbat i butiken i ett år och fem 
månader. Ju mer Jeanette pratar om 
jobbet i butiken, desto mer förstår 
man hur mycket den betytt och 
betyder för henne. 

– Jobbet här har i praktiken räddat 
mitt liv, säger hon bestämt. Butiken 
och personalen har betytt mer än vad 
man någonsin kan tänka sig. Jobbet 
är min trygghet i livet och jag är så 
tacksam för Räddningsmissionen.  

Jeanette säger först att hon är blyg, 
men det försvinner ganska snart och 
efter en kort stund i vårt samtal har vi 
både pratat allvar och skrattat högt. 
Jeanette berättar om tiden innan hon 
kom till Räddningsmissionen.  

–  När jag började här var jag 
utsatt för både psykisk och fysisk 
misshandel av min före detta sambo. 
Ibland var det så illa att jag inte 
ville komma hit. När det var som 
värst funderade jag på att ta mitt 
eget liv. Min sambo slog sönder 
hela lägenheten och slängde min 
sons grejer. När jag berättade för 
personalen här hur jag hade det 
hemma föll en stor sten från mitt 
hjärta. Det var så skönt att veta att jag 
hade dom bakom mig. 

Med jobbet på MatRätt vände livet 
för Jeanette. Hennes glädje och 
tacksamhet över detta går inte att ta 
miste på. Hon har lätt till skratt och 
återkommer hela tiden till MatRätt-
butiken och vad jobbet där betyder 
för henne.  

”Här har jag min trygghet i livet”  
Jeanette Hartman har fått hoppet om livet tillbaka tack vare Räddningsmissionens MatRättsbutik. 

Här har hon jobb och butiken och personalen är hennes fasta, trygga punkt i tillvaron. 

– Jobbet här har nog räddat mitt liv, säger hon. Jag är så tacksam för Räddningsmissionen.   
Tack vare Hjärterum har Jeanette också fått en egen lägenhet efter att ha periodvis levt som 

hemlös. 

TEXT: JOACHIM LUNDELL  / FOTO: SANDRA MALMTOFT

Nu är min 
självkänsla 
tillbaka och 

jag kan äntligen 
stå på egna ben 
ekonomiskt.  

”

– Här har jag fått så mycket stöttning 
och förståelse. Min självkänsla är 
tillbaka och jag kan äntligen stå på 
egna ben ekonomiskt.  

Drömmen och caféjobb blev 
sann   
Jeanette säger att hon älskar 
serviceyrket och berättar att hon 
blivit god vän med många av 
kunderna i butiken.  

– Kunderna är ju här flera dagar i 
veckan och det gör att man lär känna 
dem. Många berättar om sin situation 
och ibland har jag pratat med dem på 
telefon eller fått ett sms.   

Men efter att ha jobbat heltid under 
sommaren fick Jeanette en fråga från 
sin väninna Siri, som också jobbat på 
MatRätt, om hon ville komma och 
jobba på hennes café i Haga. 

– Jag har ju drömt om att jobba på 
café eller något ställe där man får 
hjälpa andra människor, berättar 
Jeanette.   

Och efter att ha varit arbetslös i 15 
år känner hon glädje att gå till jobbet 
varje dag. Både till MätRätt där hon 
hjälper människor som har det svårt 
och till caféet i Haga.  

– Fast jag erkänner att jag saknar att 
komma hit varje dag, säger Jeanette.  

Fått nytt boende via Hjärterum   
När Jeanettes sambo blev tagen av 
polisen förlorade hon också sitt 
boende, eftersom lägenheten de 
bodde i var hans.  

– Jag flyttade runt och bodde hos 
vänner och så, men ville såklart ha 
ett eget boende. Jag var hemlös från 
januari fram till augusti, berättar 
hon. Jag skulle precis flytta ut 
från mitt dåvarande boende när 
jag träffade Arash Mansouri från 
Räddningsmissionen här i butiken. 

Arash jobbar med Hjärterum som 
är ett av Räddningsmissionens 
projekt för att motverka hemlöshet 
där privatpersoner kan hyra ut 
ett rum, en lägenhet eller ett 
attefallshus till Räddningsmissionen. 
Räddningsmissionen upplåter sedan 
boendet till någon som saknar 
bostad. 

”Vi jobbar med tre 
fokusområden på Maträtt: 
matsvinn, matfattigdom och 
arbetsträning. Ibland kan 
arbetsträningsbiten ses som 
en bisyssla. Men för oss är 
det den absolut största och 
viktigaste delen i vårt jobb. 
Att möta människor, stå kvar, 
hålla fast och skapa tillit. När 
vi är som bäst så har vi en 
enorm kraft att lyfta personer 
och putta dem framåt i 
livet. Jeanettes historia är 
ett så fint exempel på vad 
vi kan åstadkomma som 
organisation men framför 
allt är hon en förebild för 
andra som lever i en liknande 
situation. 

Vi i personalen på MatRätt har 
tillsammans skapat en miljö 
där vi omfamnar människor 
och tydligt och bestämt 
skapar förutsättningar att 
ta ett steg i taget för våra 
deltagare. Det är vi enormt 
stolta över.”

Ida-Lina Frisell, 
butikschef MatRätt
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Efter ett par veckor hade Arash fixat 
en lägenhet i Hovås.  

– Det är en liten lägenhet i 
bottenvåningen, men det känns bra 
att ha ett eget boende, säger Jeanette. 
Det är nära till havet och det gillar 
jag, även om jag är en badkruka. Och 
det går enkelt att åka buss in till stan, 
det tar bara 20 minuter att komma 
hit. När jag flyttade så fick jag hjälp 
av personalen här. Helt fantastiskt! 

Längtar efter sin två barn   
Jeanette har två söner, en är 21 år 
och en är 7. Hon drömmer om att 
7-åringen ska kunna flytta till henne. 

– Det är jobbigt att vara så långt från 
sina barn, men min lägenhet är för 
liten för att han ska kunna komma 
hem och bo hos mig, säger hon. Han 
har det bra i familjehemmet där han 
bor nu och det kanske inte är rätt att 
ta honom därifrån. 

Jeanette berättar att de ses en gång i 
månaden och att de var på Liseberg 
senaste gången de sågs. 

– Vi brukar också träffas hos hans 
farfar och snart ska vi träffas igen. 
Kanske går vi på bio då, berättar hon. 
Min äldre son bor i Skene och vi 
träffas inte så ofta. 

 Jag hoppas att 
någon som har 
det tufft läser 

detta och känner 
hopp om att de 
också kan ta sig ur 
sin situation.

”

Jeanette får frågan vad hon gillar att 
göra på sin fritid och funderar en 
stund. Sedan skrattar hon till berättar 
att hon gillar att städa och tvätta. 

– Ja, jag gillar det! Det är härligt, 
gärna med lite bra musik till.  

Julen en tuff tid  
 

Julen är en tuff tid för Jeanette. Då 
känner hon sig extra ensam och 
längtar efter sina barn.  

– När man är ensam är det inget 
roligt med pynt eller att laga mat. Jag 
hoppar liksom över det och låtsats 
som om det är en vanlig dag, säger 
hon. Men jag älskar julmusiken, även 
om den gör mig blödig. Jag har suttit 
ensam förr på julen, så jag vet att jag 
klarar mig.  

Men hon hoppas att få träffa sin son 
lite också. 

– Vi brukar ses hos hans farfar någon 
dag under julen.  

Så skrattar hon plötsligt till igen. 

– Jag får väl städa under julhelgen. 
Kanske ska ta grannens hus också! 

Jeanettes självkänsla har stärkts 
ordentligt under det senaste året och 
hon funderar på hur livet nu har 
vänt. 

– När jag ser tillbaka så inser jag 
vilken resa jag har gjort. Nu har jag 
ett eget boende där jag kan stänga 
om mig och har fått eget ansvar med 
jobb och så. Förut tänkte jag att jag 
inte är någonting utan mina barn, 
men nu känner jag mig behövd och 
bekräftad. Jag hoppas att någon som 
har det tufft läser detta och känner 
hopp om att de också kan ta sig ur 
sin situation, avslutar Jeanette. 

 

Ängeln på Spårvagnen
”Inte en droppe på sex år” säger han. Vi ses på 
spårvagnen och visst känner jag igen honom.

”Jag fick en andra chans, jag är så tacksam.”

Han berättar om hjärtinfarkten, om läkaren som sagt 
hur nära döden han varit, om beslutet han tog.

”Om du visste vad jag har druckit. Hela livet gick ut på 
att jaga sprit. Det började när jag var barn. Pappa brände 
hemma. Det fanns alltid sprit. Vi visste inget annat.”

”Men jag skyller inte på någon. Jag valde att dricka. När 
farsan dog drack jag upp min del av arvet. Det var som 
att jag inte tänkte.”

”Du ska veta hur tacksam jag är till er. Det var ni som 
höll liv i mig, som visade lite respekt och var schyssta. 
Utan Räddningsmissionens frukostcafé och sådana 
ställen hade jag aldrig klarat mig. Att ni inte gav upp!”

Han berättar att han har jobb nu. Går upp 4 varje 
morgon. Lägger sig tidigt.

”Det är värt det. Sena kvällar har jag fått nog av. Och jag 
har en lägenhet! Vill inte tänka på alla år när man drog 
runt på stan. ”

Att inte ge upp människor. Det är kanske en bra 
beskrivning av vårt uppdrag. Oavsett hur det går eller 
om vi ens får reda på fortsättningen.

Jag tänker på kvinnan som ringde från ett 
behandlingshem.

”Kläderna här är hemska” sa hon. ”Skulle inte ni bara 
kunna skicka några normala mjukisbyxor och lite vettiga 
färger på t-shirts?”

Vi plockade ihop kläder från vårt källarförråd. Jag skrev 
en hälsning och köpte ett Sverigepaket att lägga allt i. Jag 
passade även på att köpa en karta frimärken till jobbet. 
Det behövs när någon vill ha hjälp med att skriva brev 
eller få iväg en ansökan.

När jag några dagar senare letade efter frimärkena var de 
försvunna. Så slarvigt, vart hade jag lagt dem?

Förklaringen kom i ett brev från kvinnan på 
behandlingshemmet. Hon tackade för kläderna och 
alldeles speciellt för frimärkena. De hade visst slunkit 
med i paketet. ”Nu kan vi ju brevväxla, du och jag.” skrev 
hon.

Det blev ett antal brev den vintern. Vi skrev om 
TV-serier och handarbete. Hon berättade om 
behandlingshemmet. Jag skrev om vår katt.

Jag vet inte vad som hände sedan. Så är det ofta när man 
jobbar med människor. Ett tag har man kontakt. Vart det 
leder får man sällan veta.

Utom ibland, inte sällan novemberdagar på spårvagnar 
faktiskt, då det dyker upp en ängel som säger:

”Jag har det bra nu. Tack för att ni inte gav upp.”

KRÖNIKA

Eva Erlandsson 
Pastor och verksamhetsledare  

för Gatukyrkan 
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Central- 
stationen

Kollektiv- 
trafiken

Bibliotek

Frukost-
caféet

Station 
Nord

 Jourboendet 
35:an

Hemliga  
ställen

Någonstans 
utomhus

Någonstans 
på stan

Socialt
Center

Soppmässan 
Matteuskyrkan

”När Centralstationen har stängt 
mellan 24:00-04:00 får man gå 

runt för att hålla värmen. Men man 
kan också gå till McDonals på 

Avenyn, det är öppet dygnet runt! 
Man ska egentligen köpa, men de 

brukar vara snälla.”

2021 fyllde Göteborg 400 år. I samband med firandet 
skapades en jubileumskarta med Göteborgarnas 
favoritplatser och berättelser. Det här är en liknande 
karta men från ett annat perspektiv. Från människor 
vars röster inte alltid får höras. Här är ett urval av de 
platser som människor i hemlöshet uppskattar, eller är 
beroende av, för att få livet att gå runt.  

HEMLÖSHET / TEXT: CITAT INSAMLADE AV EVA ERLANDSSON MFL

Göteborg 400 år 
– Här är de hemlösa göteborgarnas 
berättelser och favoritplatser

”De kan vara kritiska till ens 
kläder på biblioteken. En gång 
kom en som jobbade och satte 

sig nära bredvid mig för att 
kolla om jag luktade. Någon 

hade klagat. Men bara det inte 
blir bråk är de alltid schyssta.”

”Jag är hemlös och 
sover ofta ute. Ikväll gav 

Uppsökarenheten mig en plats 
på Räddningsmissionens 

jourboende 35:an. Jag blev lika 
glad för den som jag blev när jag 
var liten, när jag fick reda på att 

jag skulle till Liseberg!” 

”När annat är stängt får man mest gå 
runt på stan. Men man får vänja sig 
vid en del när man är på samhällets 

botten. Folk kan be en backa och hålla 
avstånd. De skyller på Corona, men man 
kan känna av att det inte är det som är 
problemet. Ibland kan en främling säga 
’Usch’ till en på gatan. Det är inte kul.”

McDonalds
Avenyn

”På Centralstationen är det alltid folk. Då kan 
man låtsas vara som vem som helst, det är en 

skön känsla. Man känner sig mindre ensam 
då. Det finns toa och dusch men det kostar 

pengar och man måste ha ett betalkort. 
Ibland kör vakterna iväg en om de tycker att 

man har suttit för länge.” 

”Om det är kallt på vintern kan 
man hoppa på en buss. Risken 

är att man inte kommer tillbaka. 
Att man blir stående mitt i natten 

långt ute någonstans. ”

”Källare, vindar och andra 
hemliga ställen kan vara bra. 
Men de har blivit svårare att 
hitta. Det är så låst överallt.”

”Sova utomhus i tält är bra, 
men förr eller senare blir 
man av med det och alla 

sina grejer. Om man sover 
ute är det bra att vara flera 

ihop. Det blir säkrare.”

”Soppmässan i 
Matteuskyrkan är mitt 

bästa tips. Bra mat, trevlig 
stämning och lagom lång 

gudstjänst.”

”När man gått ute en hel natt, 
då är det så skönt att få komma 

till Räddningsmissionens 
frukostcafé! Få äta frukost och 

duscha.” 

”Räddningsmissionens 
Frukostcafé och 

Stadsmissionens lunch i 
Johanneskyrkan är jättebra.  

Det är räddningen!”

”Utan möjligheten 
att få sova på 

Räddningsmissionens 
härbärge Station Nord och 
komma till Socialt Center 
och äta och få prata med 
någon tror jag inte att jag 

orkat kämpa mer.”



Skicka ett digitalt julkort!
I år slipper du stressa med papperskort, betala porto och hålla reda på 

postinlämningsdatum. Köp Räddningsmissionens digitala julkort istället! 
Önska god jul till nära och kära med fina hälsningar som kommer till 

mottagaren på sms. Välj mellan julsånger av till exempel Solala, Claes 
Vårdstedt och Java Gospel eller varför inte den vackra illustrationen ovan. 
Varje julkort kostar 40 kr och du beställer och betalar enkelt på vår hemsida.

Kostnaden för julkorten går oavkortat till vårt sociala arbete.

raddningsmissionen.se/julkort

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
Jultallrik 

80 kr

Varma strumpor 

50 kr
En säng för natten

600 kr

Alla julklappar

1780 kr
Varma kängor

400 kr
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En kväll i veckan bjuder Räddningsmissionen in till 
fika, värme och vila för kvinnor som lever i prostitution 
och människohandel. En av dem som finns på plats är 
volontären Carina Olgrener.

“De vi möter är i grunden väldigt starka tjejer som har 
fastnat i något destruktivt och inte har något annat 
val. Många har på olika sätt haft ett tufft liv och är 
tvingade in i detta på grund av fattigdom.  En del har 
lurats hit, medan andra kom hit självmant med hopp 
om en bättre framtid och av olika anledningar blev 
indragna i prostitution och sedan fastnade”, berättar 
Carina.

“En del av kvinnorna vi möter sover ute, någon 
sover i en bil” berättar Annica Arvidsson på 
Räddningsmissionen. ”Hittills har jag inte träffat 
någon som egentligen vill sälja sex, men kvinnorna 
vi möter upplever att de inte har något val, eftersom 
många av dem har barn att försörja i sina hemländer. 
Vi får ofta höra att de inte orkar längre och att de 
önskar att de hade ett jobb. Jag blir berörd av sorgen 
och längtan mammorna bär på när de inte kan träffa 
sina barn som bor långt borta. Jag ser hur ont det gör 
i dem att inte kunna vara med dem, men samtidigt är 
det för deras skull de är här.” 

I december planerar Agora-kvinnoverksamhet ett 
julfirande för kvinnorna. Det brukar vara mycket 
uppskattat med god mat, kakor och jultomte med 
julklappar. 

“De börjar fråga efter julfesten redan i oktober” 
berättar Annica. “De här kvinnorna lägger inte 
pengar på att unna sig själva något, de skickar 
hem alla pengar de kan. Därför känns det fint att 
för en kväll få serva dem med bordsservering och 
att de får känna sig uppskattade för dem de är. Alla 
brukar få en julklapp med hygienartiklar, vantar, 
strumpor och lite godis”, berättar Annica Arvidsson, 
Räddningsmissionen.

När Annica får frågan om vad som är deras viktigaste 
uppgift svarar hon: “Vi är några som kvinnorna kan 
räkna med. En plats de känner sig välkomna till. De 
behöver inte förklara något för oss och de kan vara sig 
själva. Här dömer vi ingen.”

Agora bjuder in till julfirande 
för kvinnor i prostitution och 
människohandel

AGORA/ TEXT: ERIKA NORDBRING / FOTO: ERIKA PERSSON

”Vi kommer med lindring i form av värme, mat och trygghet. Hos oss kan de 
få andas ut och vila lite. Det finns inte många andra platser de kan göra det 
på”, berättar volontären Carina Olgrener.
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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 

Betongkonsulten AB
Certego

Coldforce AB
Computime Electronics AB

Danshomens Småbåtshamn
EcoOnline AB

Elektro-Emanuel
Erkesby Consulting AB

Erséus Arkitekter AB
Fab Agency

Glimstedts Advokatbyrå
Gärdhagen Akustik
Göteborgs Fryshus

Hansen
Havsstenssunds Ostron AB

Hemköp Frölunda Torg
Ica Nära Effkå
Järnartiklar AB

Lundin Revisionsbyrå
Luxlight AB

Newsec
Oatly
Orkla

Prevex AB
Proprius Förvaltning AB

Redovisningsbyrån Öckerö AB
Rotary Gamlestan

Rotary Örgryte
Råsaft

Sirius Shipping
Svenska Orientlinien

TBS
Teleperformance

Zeta
Zitac Consulting AB

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

mer info om vad det innebär att bli  
företagsvän till Räddningsmissionen? Eller vill ditt 

företag ge en julgåva 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 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 KB

Appva

Aviko

Beiersdorf

Fastighets AB Balder

Greencarrier

Gymkompaniet

Interterminals

Media Konsult

Metabolt Center

Omega Point

Tripoint

Wallstreet 

Vinci Nordic Foundation

WSA LAW

FÖRETAGSVÄNNER 
SILVER 

Acram/GE Additive

Borås Djurpark

Cellmark

Donsötank

Ektank AB

Frejs revisorer

Furetank rederi AB

Göfastgruppen

Göteborgs Hamn AB

Järven AB

Kjellberg & Möller AB

Klädesholmen Seafood

Lindfors Arkitektkontor AB

Lindome Second Hand

Markera Mark AB

Platzer Fastigheter AB

FORTS. SILVER

REACHLOG AB

Sileo Kapital AB

Skyltmax

Stadsbudskåren Göteborg

Terntank

Tingstad AB

TopLine

Understandit

VBK AB

Vinga Ship Management
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I år kan vi fira jul precis som vanligt. Det gäller tyvärr också de 3161 
människor som lever i hemlöshet i Göteborg. För dem blir julen som 

vanligt en smärtsam påminnelse om allt som de inte har. Släkt, vänner, 
mat, julklappar. Eller ett hem. Tillsammans gör vi Göteborg varmare och 

ser till att fler människor hittar vägen mot ett eget hem. 

 Tack för din gåva och god jul! 
 

Skönt att fira jul som vanligt?

Swisha din gåva till 

900 44 41
Varmt tack!


