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– Nu har jag själv bestämt mig för
att sluta med mina tabletter och
mår mycket bättre.

– På kvällen när allt har stängt
börjar kampen. Då är det mörkt
och ensamt.

Så säger Hanna som bor på Ability där människor får
hjälp att leva ett socialt fungerande liv.

I Göteborg finns alltför många som vet vad hemlöshet
innebär. Läs mer om hur deras vardag ser ut.
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Bli volontär på
MatRätt!
Vårt arbete kan inte bli helt
digitalt och behovet av
volontärer är stort. Just nu
finns lediga uppdrag i vår
matsvinnsbutik MatRätt
och som studiestödjare och
läxhjälpsvolontär. Läs mer
på: raddningsmissionen.se/
volontar
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Familjehem sökes! Bli månadsgivare!
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. Vill du
veta mer?

Ett månadsgivande betyder
att mesta möjliga del av din
gåva går direkt till vårt sociala
arbete.
Läs mer och registrera dig
på: raddningsmissionen.se/
manadsgivare

Läs mer på:
raddningsmissionen.se/
familjehem

Medarbetare i detta nummer
Joachim Lundell, Emil Mattsson,
Märta Laakso, Eva Erlandsson,
Erika Persson, Elias Widén &
Erika Nordbring.
Bild omslag
Erika Persson
Prenumeration
Det kostar inget att få
DIN NÄSTA i brevlådan. Hjälp oss
gärna att sprida tidningen.

2

Vill du ge en gåva till
Räddningsmissionen?
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441
Swish: 900 44 41

Gemenskap som hårdvara
Det blev ett märkligt år. Vem kunde förra vintern tro att ett
litet virus skulle hemsöka vår planet och skapa smärta och
osäkerhet hos en hel mänsklighet?

Livet blir tråkigare. En företrädare för en stor organisation
som arbetar med social utsatthet sade i samtalet: ”gemenskap
och medmänsklighet är inte något flummigt eller diffust, det
är vår hårdvara”.

Alla har drabbats på ett eller annat sätt. Någon har förlorat
en nära vän, en anhörig eller livskamrat. Flera har varit sjuka
och fått biverkningar. Många har på grund av besöksförbud
inte kunnat träffa sina nära anhöriga under lång tid. Men
för oss alla har livet blivit lite mer isolerat. Ensammare. För
många väsentligt tråkigare.

Detta gäller också oss.
Visst ligger det i Räddningsmissionens gener att servera
mat och kläder till nödställda. Eller att länka vidare till
myndighetskontakter. Eller att ordna med boende. Men en
lika viktig del i vårt arbete, en del som vi ibland tar så för
given att vi inte ser det, handlar om att erbjuda gemenskap
för människor som behöver gemenskap. Någon som känner
en och frågar varför jag inte kom förra veckan, ett samtal om
det som skaver, en känsla av att få tillhöra något större. Denna
gemenskap är en helt omistlig del av Räddningsmissionens
identitet. Det har coronan fått mig och oss att ännu mer inse.

I pandemins tidiga fas var vi tvungna att ställa om några
av våra verksamheter. Vårt frukostcafé är ett exempel. Vi
stängde ner själva cafédelen eftersom vi insåg att vi inte
kunde garantera säkerheten för de i snitt 160 personer
som brukade besöka oss varje förmiddag. Istället började
vi servera frukostar vid dörren ut mot gatan. För de vars
uteslutande behov var själva maten fungerade det ofta bra.
Men de flesta som besöker frukostcaféet gör det inte bara för
maten, de kommer också för gemenskapen. Man vill bli sedd,
finnas i ett sammanhang, känna att man hör till. I en enkät
som vi delade ut i vintras svarade 6 av 10 att gemenskapen är
en av anledningarna till att man besöker frukostcaféet. När
caféet inte längre kunde erbjuda detta fattades något viktigt
även om mackorna var lika goda som tidigare.

Soppmässan är ett annat exempel. Den avslutade vi tack och
lov aldrig i mars, istället flyttade vi ut den i parken. Vecka
efter vecka har vi därefter mötts i en ring i Zenitparken
utanför Matteuskyrkan. Spelat skojfotboll, käkat soppa, firat
gudstjänst, druckit kaffe. En mötesplats med låga trösklar
som samlar många som på olika sätt kämpar med sina liv.
Och varje gång jag har varit med har jag mött människor
vars enda fasta punkt på dagen var just soppmässan. Den
gemenskap som finns där har under pandemin varit en
livlina för många.

För någon månad sedan lyssnade jag till Magnus Karlsson,
forskare vid Ersta-Sköndal-Bräckes högskola som gör en
pågående studie över hur civilsamhällets organisationer
hanterar corona-pandemin. Magnus beskrev hur organisationerna i civilsamhället blivit överrumplade över hur
mycket gemenskapen, medmänskligheten och omsorgen
tycktes betyda nu när de inte kan utöva den på samma
sätt som tidigare. Alla inställda danskurser, gudstjänster,
syföreningsträffar och idrottsträningar - när vi inte längre
har tillgång till dessa mötesplatser skapar det en ensamhet.

Nu har vintern kommit. Tack och lov har både caféet och
soppmässan flyttat inomhus igen under kontrollerade
former. Men det är fortfarande en annorlunda tid vi lever
i. Och julen riskerar att bli en svår tid för människor som
kämpar med sina liv. Tack vare din hjälp och din gåva ser vi
till att Räddningsmissionen kan erbjuda omsorg och värme
också i år. Gemenskap som hårdvara, inte som något fluffigt.
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ABILITY/ TEXT: MÄRTA LAAKSO / FOTO: ERIKA PERSSON

Magnus har själv
erfarenhet av tillfrisknande
och tycker att det nu känns
bra att hjälpa andra att
hitta vägen dit.

“Motion, rutiner och
aktiviteter är den bästa
medicinen”
– Jag har själv bestämt mig för att sluta med alla mina tabletter sedan jag kom hit och nu
mår jag bättre, säger Hanna som bott på Ability sedan i mars. Om jag inte skulle bo här,
hade jag väl bott på gatan. Det är väldigt skönt att ha tak över huvudet.
På Ability i Lisagården på Hisingen bor människor som kämpar med psykiska problem,
missbruk, utanförskap och ensamhet. Människor som lever långt ifrån ett socialt
fungerande liv. Här får de hjälp och stöd för att så småningom hitta tillbaka till samhället.
Lisagården är en gul trävilla med
sluttande vildvuxen trädgård,
mitt på Hisingen. Härinne finns
Ability, som Räddningsmissionen
startade för ungefär 1,5 år sedan.
Ability-programmet är ett så kallat
Recoveryprogram för personer över
21 år med omfattande psykosocial
problematik, missbruk, beroende
och/eller samsjuklighet. Här
fokuserar man på möjligheten och

förmågan hos de som många andra
gett upp hoppet om genom hållbara
bostadslösningar och inkluderande
gemenskaper.
Efter en brokig tid med olika
typer av boenden har Hanna via
Socialtjänsten hamnat på Ability.
– Det är skönt att ha tak över
huvudet och ett eget rum, där
jag kan vara ifred, säger Hanna.
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Nu behöver jag motion, rutiner
och aktiviteter. Det är den bästa
medicinen jag kan få!
Hanna visar sitt rum på andra
våningen. Där bjuder hon på sång
med gitarrkomp och berättar att hon
även spelar tvärflöjt och piano. På
väggen bredvid veckoschemat hänger
en teckning med texten: “Grattis på
3-årsdagen”.

– Jag drömmer om ett eget boende
tillsammans med min son.
Hanna vill gärna slå igenom med sin
musik.
- Mitt artistnamn är Signe, det
kallades jag när jag var med i ett
avsnitt av Hemlöshetspodden. Hanna
har också en egen youtube-kanal,
där hon heter Hanna Söderberg.
Medarbetare med personlig
erfarenhet
Medarbetarna inom Ability är
trygga och tydliga förebilder som
arbetar nära målgruppen. Två av
dem, Ari Skov-Hansen och Magnus
Kannerbro, är väl rustade för det
arbete som krävs, då de själva
brottats med missbruksproblematik
och utanförskap. Det gör att de har
förtroende i huset.
– För att förstå att det finns en
lösning måste du ha hittat den
själv. Man letade på fel ställen efter
lösningar när man själv var på
botten. Jag kommer ihåg hur dåligt
jag mådde då, berättar Magnus.
Därför känns det så bra nu att hjälpa
andra att hitta de lösningarna.
På Ability får deltagarna själva välja
om de vill delta i aktiviteter och

gemensamma måltider. Ofta äter
de tillsammans och kollar på TV i
vardagsrummet. I det stora köket
finns mat och utrustning för den som
vill fixa en egen måltid och kring det
stora matbordet får alla plats.

Vi vill hjälpa
människor att
lyckas. De här
människorna
har misslyckats
tillräckligt i livet.

”

– Man vet aldrig riktigt var
deltagarna befinner sig, rent
mentalt. Det är en salig blandning
av människor som kommer hit med
olika sorters problematik. Alla har
olika bakgrund och personlighet,
vissa är pedanter och vissa är riktigt
slarviga, säger Ari och skrattar.
När Magnus och Ari berättar om
deltagarna kommer de påfallande
ofta tillbaka till den tunga
medicinering många av dem har
när de kommer till huset. Rutiner,
gemenskap och ändrade mönster
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gör ofta att de kan trappa ner sin
medicinering. Något som ofta kan bli
grunden till ett förändrat liv.
Personalen på Lisagården försöker
ge deltagarna nya sammanhang
genom aktiviteter som de kanske
inte bekantat sig med tidigare. Bland
annat har de några gånger varit och
åkt motorcross, vilket varit mycket
uppskattat.
“Vi vill hjälpa människor att
lyckas och vi ger inte upp”
Patti Hansén är verksamhetsansvarig
på Ability och är mån om att
deltagarna ska få bra förutsättningar
för ett bättre liv.
– Här vill vi hjälpa människor att
lyckas. De har misslyckats tillräckligt
i livet, säger han.
Till skillnad från andra insatser
och behandlingsformer är Ability
ett program med en holistisk
arbetsmetod som fokuserar på en
långsiktig lösning för individen. Här
arbetar man med hela livssituationen
och alla typer av problematik.
– Det handlar om helheten och inte
bara att enbart hitta ett boende eller
att lösa en drogproblematik, säger
Patti. Därför är det viktigt för oss att

”Jag drömmer om
ett eget boende
tillsammans med
min son”

Efter en brokig tid med olika typer av boenden har
Hanna via Socialtjänsten hamnat på Ability.
Nu har hon bott här sedan i mars.
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driva detta småskaligt, så alla blir sedda.
Här har vi max fem deltagare åt gången. Vi
skriver inte ut någon som har kvar samma
problem som hen hade när hen kom hit. Vi ger
inte upp.
Kombinationen av personer med egen
erfarenhet av tillfrisknande och medarbetare
med relevant kompetens gör att personalen på
Ability har goda förutsättningar att hjälpa de
människor som kommer dit.
Ability har nyligen skrivit ett ramavtal med
Göteborgs stad, vilket ger en ekonomisk
trygghet och möjlighet att hjälpa fler.
– Jag ser mycket positivt på framtiden, säger
Patti stolt.
Julen stundar och på Ability är planerna att
äta julmat tillsammans och hitta på någon
gemensam aktivitet med deltagarna. Hanna ska
fira jul med sina föräldrar utanför Göteborg.
– Jag vill också gärna gå på några julkonserter,
säger Hanna med hopp i rösten.

JULKLAPPSINSAMLING / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: ERIKA PERSSON

Julklappsinsamling på
Gothia Towers
Alla familjer i Göteborg har inte
råd eller möjlighet att köpa
julklappar.
Enligt Göteborgs stads
rapport från april 2020 lever
3733 människor i hemlöshet
i Göteborg. Av dessa är 393
barnfamiljer med totalt 858
barn. 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.

– De som bor här har olika sorts problematik, bakgrund och
personlighet. Vissa är pedanter och vissa är riktigt slarviga,
säger Ari och skrattar till.
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Därför arrangerar vi även
i år en julklappsinsamling
tillsammans med Gothia
Towers. Tillsammans kan vi ge
fler familjer möjligheten att få
en god jul, med julklappar.

”Redan i början på oktober
ringer oroliga barnfamiljer till
oss och undrar om det kan få
någon hjälp med julklappar”,
berättar Johanna Salenfalk, som
är ansvarig för insamlingen på
Räddningsmissionen.

”Tack snälla!
Mina barn hade
inte fått några
julklappar om
inte ni fanns!”

”

Julklapparna går i första hand
till behövande barnfamiljer i
Göteborgsregionen. Förutom
Räddningsmissionens egna
verksamheter delas de
99

även ut till olika föreningar,
organisationer och kyrkor.
Vi tar helst emot presentkort
(Nordstan, Frölunda torg,
Allum etc.) Det ger föräldrarna
möjlighet att själva köpa
julklappar till sina barn.
JULKLAPPSINSAMLING
PÅ GOTHIA TOWERS
När: Öppet alla dagar
13/11 – 16/12
Hur: Presentkort, biocheckar
och dylikt. Inga inslagna
julklappar.
Var: I lobbyn på Gothia Towers
Frågor? Kontakta Johanna
Salenfalk: johanna.salenfalk@
raddningsmissionen.se

HEMLÖSHET / TEXT: CITAT INSAMLADE AV EVA ERLANDSSON/ ILLUSTRATION: FRANK RYDÉN

EXKLUSIVA TIPS FRÅN PROFFSEN

”Lyssna inte på
julmusik! En av
de värsta är ’Jag
drömmer om en jul
hemma’. Den gör mig
bara ledsen.”

Så klarar du dig bäst som hemlös
I Göteborg finns det alltför många som vet vad hemlöshet innebär. Människor som tyvärr har så lång
erfarenhet att de blivit proffs på att klara sig utan ett eget hem i alla livets situationer. Inför julen och
den kalla årstiden delar några av dem här med sig av sina bästa tips.

”Jag sover hos kompisar.
Om det är killar får
man betala kanske en
hundring för en natt.
Tjejkompisar brukar
vara snällare. Men
alla tröttnar ju på en i
längden.”

”Legitimationen blir
man ofta av med.
Utan den får man
inte ut medicin eller
kan ta ut pengar.
Mitt tips är att ha
det i BH:n. Det är
det säkraste stället.”

”Kyla går an. Det
är det råa och våta
som är det värsta.
Typ 2-3 grader.”

”Jag har bott mycket i skogen.
Men det är svårt i november när
det är vått och kallt. Då har det
ofta blivit härbärgen eller annat
som socialtjänsten låter en få.
Problemet är de andra som bor
där. Droger och folk som bråkar
typ. På så sätt är det mycket
bättre med ett tält i skogen.”

”Mitt tips är att skaffa sig
fasta hållpunkter så att
man får struktur på dagen.
Räddningsmissionens frukost,
sedan Johanneskyrkan några
timmar. Soppmässa på kvällen
eller Trappa Ner. När allt har
stängt börjar kampen. Då är det
mörkt och ensamt.”

”Det finns några pizzerior
där de låter mig tvätta
fönstren ibland. För det
kan jag få en hundring och
en pizza med dricka. De är
trevliga och så gör jag lite
nytta. Det känns bra”

”Att sälja Faktum har varit
jätteviktigt för mig. Jag
hade länge en fast plats på
centralstationen. Det var mitt liv.
Men nu är jag för handikappad
för att orka med det.”

”På julen brukar jag försöka
gå i ide. Orkar inte med alla
minnen och så. Då håller jag
mig undan och väntar på att
allt ska vara över.”

”Soppmässan i
Matteuskyrkan är mitt
bästa tips. Bra mat, trevlig
stämning och lagom lång
gudstjänst.”

”Jag brukar ha en vagn att dra
mina grejer på. Men den får inte
vara för stor så att man måste
lämna den utanför när man ska
in någonstans. I somras hade jag
en barnvagn. Flera gånger ringde
folk polisen och trodde att jag
var ute med ett barn. Men när de
kom så kände de igen mig.”

”Man måste söka sig till
dem man litar på, och
dem som litar på en själv.
Som hemlös riskerar man
att bli blåst hela tiden.
Blir av med sin grejer och
så. Mitt bästa tips är att
ha vänner som fattar.”

”Skorna är jätteviktiga när
man går mycket och det gör
jag. Året runt såklart, men att
ha blöta strumpor och skor
som är trasiga. Det är ingen
höjdare.”
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”Jag samlar burkar.
Både för pengarna
och för att ha
något att göra.
Ett tag samlade
jag skrot som
jag sålde till en
skrothandlare.”

”När man gått ute
en hel natt, att då
få komma till RM:s
frukostcafé och duscha.
Det är sååååå skönt. Och
sen frukost på det. Yes.”

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.

”På julen brukar jag försöka gå i ide. Orkar inte
med alla minnen och så. Då håller jag mig
undan och väntar på att allt ska vara över.”
Gäst, frukostcaféet

5 grötfrukostar
100 kr

Vinterkläder
300 kr

Hygienpaket
150 kr

Jultallrik
80 kr

Varma strumpor
50 kr

En säng för natten
600 kr

Varma kängor
400 kr

Alla julklappar
1780 kr

Julklappar som gör skillnad
Alla uppskattar inte julen. Vi möter många människor som har det extra
tufft just nu och som under julen blir påminda om vad de saknar. Ett hem
och någon att vara med. Med julklapparna i vår gåvoshop på webben och
vår önskelista här intill kan du köpa julklappar som gör skillnad. Och som
garanterat är något som många önskar sig.
I gåvoshopen kan du välja bland olika gåvor för olika verksamheter. För
varje gåva får du ett fint gåvobevis som du dessutom kan skriva en egen
hälsning på.
www.raddningsmissionen.se/shop
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Tack för din gåva!
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15:23

Lövgärdesskolan

RÄDDNINGSMISSIONEN / TEXT: JOACHIM LUNDELL

Ett dygn med
Räddningsmissionen

Sarah, en av veteranerna bland
deltagarna på Kulturlabbet, är
färdig med ytterligare en båt. Det
blev en Stena Line-båt av papier
maché, toarullar och en halv
glasslåda. Hur många båtar Sarah
har gjort genom åren är det ingen
som vet. Men att hon stortrivs i
hantverksateljén kan ingen missa.

Varje dag och varje timme arbetar vi för att stötta människor i
olika typer av utsatthet. Vi serverar mat, håller koll på duschköer,
inspirerar till kreativt arbete och erbjuder en gemenskap för
den som ingen har. Tillsammans med gåvogivare, volontärer,
församlingar och samarbetspartners finns vi med och ser till att
fler människor kan leva ett värdigt liv. Varje dag.

Sana och läxhjälpsvolontären Tor sitter och
klurar över förlängda
bråktal på studiestunden.
Sista talet innan frukt.
Med lite gemensam
tankekraft kommer Sana
fram till rätt svar. Hon
tar ett par fruktbitar ur
fruktskålen och smyger ut
ur salen för att inte störa
sina klasskompisar.

13:46

Kulturlabbet
Det är en glad och
förväntansfull stämning
hos Solrosens barngrupp.
Idag får de besök av Jessica
från kriminalvården. Ett
uppskattat besök och
barnen har laddat med
frågor och funderingar.
”Vad gör man på dagarna i
fängelset? Är ni rättvisa mot
alla? Det finns för lite att
göra i besöksrummen!”

6.37

MatRätt
Chaufförerna Mikael och Thomas är
först på plats på vår matsvinnsbutik.
De låser upp och släpper in Peter,
som gör sin arbetsträning där som
städare. De tar en snabb kopp kaffe
och ger sig sedan ut på sin dagliga
runda för att hämta upp bröd
från bagerier och caféer runt om i
Göteborg.

9:46

8:58

Socialt stöd och
Familjecenter

Frukostcaféet
Vasa

Många gäster väntar på att få ta en
efterlängtad dusch. Mona håller koll på
duschkön och småpratar med gästerna om
hur de har det. De flesta är välkända ansikten
som återkommer varje dag. För många är
detta enda möjligheten att sköta sin hygien
ordentligt.

Inne på caféet väntar grytor med
havregrynsgröt, nybryggt kaffe
och smörgåsar på den köande
skaran frukostgäster. Några av
gästerna är extra frusna eller
hungriga och kan vara lite uppe
i varv när de kommer in. Det
görs upp om dusch och delas ut
kläder och det finns möjlighet
att prata enskilt med personalen.
Snart lägger sig en slags frid över
rummen även om varenda stol är
upptagen.

Ledningsgruppen har workshop. Ämnet
är hur de insamlade medlen ska fördelas
år 2021. Många verksamheter vill utveckla
sitt arbete och helst vill gruppen säga ja
till allt. Men prioriteringar behöver göras.
Hur ska organisationen hantera givarnas
engagemang på bästa sätt?

11:09

Huvudkontoret

17:15

På huvudkontoret träffar
Gabriella och Jonas
sin fadderungdom för
första gången. Alla är
lite spända och nervösa i
början men med hjälp av
lite fika och några skratt
blir stämningen allt mer
familjär. Alla är nöjda med
mötet och de bestämmer
sig för att ses igen redan
veckan efter.

Majorna

10:12
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Betlehemskyrkan
15

16:56

Solrosen

Telefonen ringer hemma hos Maj.
Äntligen! Maj har längtat hela
dagen efter att få prata med sin
nya ringvän Stina. Maj är 75 år och
vågar därför inte gå ut så mycket i
och med covid-19. Det kan lätt bli
ensamt i den lilla tvåan i Majorna.
Men idag ska hon få berätta för
Stina om sina nya sticklingar
i fönstret och tacka för
tipset på boken.

KRÖNIKA

18:12

Matteuskyrkan
Majorna
Soppmässa i Matteuskyrkan. Någon har
med sig purjolök. Den används till soppan.
Någon har tagit med en kompis som
behöver hjälp med att komma ifrån en
partner som slår. Någon städar toaletterna
och någon ber en bön tillsammans med
pastorn. Här möts människor från olika
sammanhang i gudstjänst och gemenskap.
För många är det veckans höjdpunkt.

20:19

Station Nord

23:21

Engelska kyrkan
Rosenlund

Härbärget för utsatta
EU-medborgare
öppnar. Skaran som
stått utanför och
väntat är glada att
få komma in och
värma sig. Snart
sprids en familjär
och glad stämning i
fikarummet. Gästerna
bjuds på kaffe och té
och många har egen
mat med sig. Efter en
dusch och lite småprat
drar sig de flesta in på
sina rum för en god
natts sömn.

Eva Erlandsson
Pastor och verksamhetsledare
för Gatukyrkan

En hel roman

Längst fram i kyrkan sitter några kvinnor som
fastnat i prostitution och äter varma mackor
och småpratar med Annica och Helena från
Räddningsmissionen. Det är kallt och mörkt
ute. Kvinnorna är glada att få komma in i
värmen, äta lite och ladda sina mobiltelefoner.
De har suttit där ett par timmar och pratat om
framtiden, jobb och längtan efter sina barn.
Snart ska de ut i nattkylan igen.

Det var sista kvällen med S. Ansökan om
verkställighetshinder hade fått avslag. Alla dokument
var klara. Gränspolisen skulle hämta klockan 05.00.

jag började berätta. Och helt oplanerat, det kändes
först så oprofessionellt, började mina tårar rinna.
Jag tänkte, vem räddar mig? Vem steppar upp och
tar över? Men det hände inte. Det var jag som höll i
kvällen. Det var jag som var pastorn.

Vi hade fått tag i mediciner för ett par månader.
Några hade samlat ihop pengar, men S sa nej. Risken
var stor att han ändå skulle bli av med dem under
resan.

1:45

Styrmansgatans
gruppboende
En man har just vaknat med svår
hjärtklappning och snabb andning. Ute i
korridoren hittar han ett tryggt och välkänt
ansikte, Gustav, som jobbar nattpasset. De
samtalar en stund om mardrömmar och
dricker en varm kopp té tillsammans. Gustav
följer med mannen tillbaka hem och stannar
kvar där tills han har somnat.
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Jag tittade upp. Då såg jag hur många i rummet grät.
Polackerna vid sitt bord, de snälla männen från
Syrien, volontärerna, kyrk-grannarna och S själv. Jag
förstod att jag var bland vänner, att vi är en gemenskap
och att känslor är okej.

Nu var det dags för den sista Soppmässan. S har alltid
varit med och hjälpt till. Dukat innan, delat ut ljus och
sångböcker, städat efteråt. Vi har haft soppmässor i
Matteuskyrkan i över 5 år och jag minns inte någon
gång som han inte varit där.

Vi bad för S och gav honom ett collage med bilder. Från
sommarutflykter, mässor, arbete och gemenskap. Vad
som än händer framöver har vi så många fina minnen
att dela. Morgonen efter var han med på planet.

Efter 17 år i Sverige hade han ännu inget uppehållstillstånd. Sökt, överklagat, fått verkställighetshinder. Det var slut på detta nu. Utvisningen skulle
genomföras.

På Räddningsmissionen får vi ibland följa människor
över lång tid. Det kan göra ont men är också ofta fint.
Den där sista kvällen med S, mitt i sorgen blev den
ändå meningsfull och vacker.

Några trodde på ett mirakel under natten. Jag tänkte
att det ändå är bra att verkligen säga adjö. Så i slutet
av mässan bad jag honom komma fram i kyrkan.

Jag gick hem genom ett regnigt Göteborg. Det var en
kväll som skulle ha räckt för en hel roman.

Alla i rummet kände inte till situationen runt S, så
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TACK företagsvänner!

HJÄRTERUM / TEXT: ERIKA NORDBRING / FOTO: ELIAS WIDÉN

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.

Huvudpartners
Alexandersson Fastigheter • Axfood • Axfoundation • Elof Hansson • Fiskebäcksloppet Göteborgs-Posten
Liseberg • Menigo • Newbody • PEAB • Svenska Mässan & Gothia Towers • Wallenstam

Företagsvänner guld

Företagsvänner silver

Appva AB

Arcam AB

S:t Lukas

BIC

Beiersdorf

VBK

Essity

Borås Djurpark

Glimstedt

Ektank

Västsvensk Fuktteknik

Husvärden

FB Bostad

Inter Terminals

Frejs Revisorer

KLädesholmen Seafood

Greencarrier

Lindome Second Hand

Ica Nära Åkered

Metabolt Center

Järven Healthcare

Sandryds

Jysk

Sko-Boo

Kjellberg & Möller

Taxi Göteborg

Lindfors Arkitektkontor

Wallstreet Media

Markera Mark

Företagsvänner brons

Ica Nära Effkå

Propius Förvaltning

BKK Betongkonsulten		

Juridiska Byrån

Recorded Future

Clarion Hotel Post

Järnartiklar

Rotary Frölunda

Coldforce

Klädkällaren

Rotary Gamlestaden

Erséus Arkitekter

Kylpanel

Rotary Örgryte

FAB Agency

Landvetter Elkraft

SKF

Fredag CBWP

LPE Sverige AB

Skyltkoncept

Furetank Charter AB

Lundin Revisionsbyrå

Slottskogens Vandrarhem

GAIS

Luxlight

Svenska OrientLinien

Global Business Gate Project

Majornas Grafiska

Teleperformance

Gärdhagen Akustik

MCR AB

TMP

Göteborgs Hamn

MJ Bok & Media

Trigger Company

Hagmans Kyl

Nordstan

Tärntank

Hammarviken Företagsutveckling

Odd Fellow Rebeckaloge 41

Understandit

Hansen

Odd Fellow Rebeckaläger 2

Yogayama

Hede Fashion Outlet

Odd Fellow Brödraloge 50

Henrik Sandsjö Fotograf AB

Prevex

Företagsvänner
BK Häcken
Bosseblom
Brännö Fotvård
Cellmark
Dagab
Din Bil
Donsötank Rederi AB
Excelspecialisten
Gunnar Karlsen Sverige AB
Liba Bröd
Manpower
Marsh Sweden
Mokach AB

Odd Fellow Rebeckalogen 79
Olj Ola

Platzer

Van Ty fick ett hem hos Bo

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

Perse Kommunikation
Randstad
Rotary Majorna
SBAB
Sirius Shipping
SJ

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

Sportson
Technogarden
Tulip Food Company
Unitrafo
Valhallabadet
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Genom Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum fick Van Ty som varit bostadslös i
flera år flytta in hos Bo i Utby utanför Göteborg. Bo bodde ensam efter att hans fru hade
gått bort. Nu har de bott ihop i drygt ett år, och båda stortrivs.
Van Ty flyttade till Göteborg
för ca 5 år sedan. Under sin tid
i Göteborg lyckades han inte
hitta en fast bostad utan bodde
i korta perioder hos vänner och
ibland på Räddningsmissionens
jourboende. Hjärterum kom då
i kontakt med honom för att
hjälpa honom att hitta ett mer
stabilt boende.
Bo har bott ensam sedan
hans fru gick bort för några
år sedan. Han har haft ett par
inneboende, men inte tyckt att
det fungerat riktigt och han
trivdes inte med att bo själv.
Han hörde av sig till Hjärterum
och i september 2019 fick Van
Ty flytta in hos Bo.
Ett par veckor efter inflytt
ringde vi Bo för att höra hur det
hade gått. ”Det går hur bra som

helst! Han lagade middag till
mig igår, och ikväll ska jag laga
middag till honom” berättade
Bo.
Van Ty jobbar på en restaurang
onsdag till söndag men
på måndagar och tisdagar
brukar de laga mat och
äta tillsammans. Van Ty
hjälper också Bo med med
gräsklippning och snöskottning
som Bo själv har svårt för. Om
Bo reser bort känns det också
tryggt att Van Ty tar hand om
huset säger han. ”Vi tvättar alltid
tillsammans också, han hänger
upp och jag tvättar” säger Bo
och skrattar.
Efter ett år med
Räddningsmissionen som
mellanhyresvärd skriver nu
Bo och Van Ty kontrakt direkt
19
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mellan varandra. ”Van Ty är den
bästa hyresgästen man kan ha”
säger Bo.
“Vi finns med för att underlätta
så att folk vågar ge uthyrningen
en chans, och det här är ett
klockrent exempel på hur bra
det kan bli när man vågar det! I
många fall märker vi att utbytet
mellan den inneboende och
hyresvärden blir större än vad
man tror!” säger Elias Widén,
projektkoordinator på Hjärterum.

!

Vi söker nu bostäder
av olika slag för att
kunna hjälpa fler att få
en plats att kalla hem!
Läs gärna mer på vår
hemsida hjärterum.com

åva till

din g
Swisha

41
900 4t4ack!
Varmt

Var firar du jul i år?
3733 människor i Göteborg firar jul i hemlöshet. Ditt stöd ger en
säng för natten, ett mål mat, lite varma kläder och någon att prata
med. Tillsammans gör vi Göteborg varmare och ser till att fler
människor hittar vägen mot ett eget hem.
Tack för din gåva och god jul!

