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Bo Eriksson, biträdande direktor på Räddningsmissionen

Många hjälpande händer
behövs, nu och i framtiden.

Räddningsmissionens arbete har ge-
nom 50 år präglats av många männis-
kors utgivande arbete för de mest utsatta

i Göteborg. Den tidning du just håller i din hand
hette en gång Din Nästa – Hjälpande händer.

När jag ser på Räddningsmissionens planer
för framtiden är jag övertygad om att det också
i fortsättningen behövs många villiga händer i
vårt arbete. Och inte bara inom Räddnings-
missionen. Vi möts ofta av att det saknas resur-
ser för utsatta människor trots att Sverige är ett
rikt och materiellt välmående land. Hela den
kristna kyrkan måste på nytt ta sin diakonala
kallelse på allvar. Det behövs också människor
inom politiken som kan stå upp för alla männis-
kors värde och de mest utsattas rätt. Som kan
stå emot de krafter som bara ser till sitt eget och
glömmer bort grupper och individer som behö-
ver särskilt stöd.

Alla kan inte arbeta på det övergripande
planet men alla kan göra insatser på det indivi-
duella planet.

I det här numret av Din Nästa kan du läsa
om två verksamheter som är inriktade på arbete
med händerna. Det är vårt nya projekt Gården
i Björlanda och Ingången i Lövgärdet som star-
tade för ett år sedan. Att få uträtta något me-
ningsfullt och se resultat av sitt arbete är läkan-
de och upprättande för alla människor. Många
av de människor som vi möter inom Räddnings-
missionen upplever sig misslyckade. Vi möter

unga som aldrig platsade i skolan och sedan
haft svårt att komma vidare med utbildning och
arbete. Vi möter hemlösa och kantstötta som
först och främst behöver boende men i nästa
steg möjlighet att göra något meningsfullt.
Vi ser att arbete kan betyda så mycket. Ge ge-
menskap där nya positiva nätverk kan byggas
och ett ökat självförtroende skapas.

Alla händer behövs, också de som misslyckats.

Händer i arbete.

Alla händer behövs i arbete för vår nästa.
De unga, vackra, livfulla händerna.
De valkiga starka arbetarhänderna.
De mjuka erfarna vårdarhänderna.
De gamla slitna kanske förvärkta händerna.

Knäppta händer i bön är arbetande händer.
Formande händer är arbetande händer.
Smekande, tröstande händer är arbetande
händer.
Bärande, upplyftande händer är arbetande
händer.
Givande händer är arbetande händer.
Ledande, styrande händer är arbetande händer.
Välsignande händer är arbetande händer.

Jesus sade: Allt vad ni vill att människorna skall
göra för er, det skall ni också göra för dem.

Över allt vi gör för vår nästa
vilar Guds välsignande händer.
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www.raddningsmissionen.org
Räddningsmissionens hemsida på internet.

Välkommen dit!

Femtio år av mänsklighet
Flera hundra gäster fyllde Betlehemskyrkan när Göteborgs
Räddningsmission fyllde femtio år. Även om det inte var något att fira.
– Vi är inte glada för att Räddningsmissionen fortfarande måste finnas,
sade ordförande Gillis Edman. Vårt mål är att vi inte skall behövas.
Men vi är glada för allt gott arbete som utförts, alla människor som
blivit sedda och upprättade, alla goda möten.

Kerstin Alnebratt från Göteborgs kommun tackade för gott samar-
bete och avslutade:
– När allt kommer omkring beror allas våra liv
på det som Räddningsmissionen
arbetar för att förmedla;
Guds nåd.

Din Nästa
är Göteborgs Räddningsmissions tidning.
Den utkommer med fyra nummer per år.

GÖTEBORGS
RÄDDNINGSMISSION

är en ideell förening som sedan 50-talet
bedrivit socialt arbete på kristen grund

i Göteborg. Räddningsmissionen
samverkar med 23 församlingar

i göteborgsområdet och ingår i Hela
Människan, rikstäckande nätverk för

socialt arbete på kristen grund.

Adress
Vasagatan 14

411 24 Göteborg

Telefon
031-701 41 80

Fax
031-701 41 88

E-post
foreningen@raddningsmissionen.org

Ansvarig utgivare
Carl-Erik Ängerheim, 031-701 41 81

ce.angerheim@raddningsmissionen.org

Redaktion
Helena Lind, 031-701 41 83,

h.lind@raddningsmissionen.org
Therese Olsson, tess_1@hotmail.com

Malin Sonnsjö Lönegren
malinlonegren@yahoo.se

Peter Carlsson
hop@hem.utfors.se
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Anneli Weber, Weber Art

Prenumeration
Det kostar ingenting att få
Din Nästa hem i brevlådan.

Hjälp oss gärna att sprida tidningen.

Sänd gärna
bidrag i form av text eller bild, vi ansvarar

dock inte för ej beställt material.

Omslagsbild
Jeanette och Susanna hjälps åt att packa

in porslin åt en kund i Ingångens
Second Hand-butik. Foto: Åsa Dahlgren.

Nybyggda bostäder kan bli verklighet
Att hemlösheten ökar har Din Nästa rapporterat om tidigare.
En vanlig lägenhet är inte att tänka på för den som inte har en fast
inkomst, blivit vräkt eller har en betalningsanmärkning. Samtidigt
minskar nu antalet jourplatser i kommunal regi i Göteborg. Det blir
allt svårare att få ens det enklaste tak över huvudet.
– Om fler hemlösa skall kunna få riktiga bostäder får vi bygga dem
själva. Så tänkte Räddningsmissionens Helge Johansson och fick
kontakt med ingenjör Kaj Hammar som tänkt samma tanke.
Karin Wingårdh på Wingårdhs arkitekter AB nappade på idén och
ritade ett hus som skulle kunna byggas i bitar tillsammans med de
hemlösa själva. Länsarbetsnämnden och Manpower ville bidra
med arbetsledning och projektledning.
– Nu väntar vi bara på att kommunen skall fundera färdigt på var
vi kan få bygga det första huset, säger Helge Johansson.
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Genom Ingången
– för att komma ut

Text: Peter Carlsson
Bild: Mimmi Olsson och Åsa Dahlgren

I Lövgärdet, i det tidigare biblioteket, finns
Ingången. Här driver Räddningsmissionen
ett projekt med EU-stöd, i samverkan med
Arbetsförmedlingen och Gunnareds stadsdel.
Ungdomar - 100 stycken på tre år är målsätt-
ningen - ska gå genom Ingången, från arbets-
löshet till meningsfull sysselsättning, tryggare
livssituation och på sikt en egen försörjning.
Ett drygt år av projekttiden har gått och
Din Nästa har träffat personal och deltagare.
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Anne-Maj Ådahl har jobbat på Ingången sedan
i september 2001. Hon berättar om några
veckor av förvirring alldeles i början, men om
hur känslan sedan infann sig.
– Det är här jag ska vara, säger hon.

I projektet Ingången arbetar man på många
olika sätt för att stärka ungdomarna och hjälpa
till att plocka fram deras inneboende förmågor.
För ett tag sedan var hela gruppen två dagar på
Åh stiftsgård. Två kvinnliga skådespelare
hjälpte till med övningar i kroppsspråk och

kommunikation. Bland annat tränade ungdo-
marna i rollspel hur det är att komma på inter-
vju som arbetssökande.
– Det var helt fantastiskt att se hur de levde sig
in i situationen, säger Anne-Maj.

Secondhandbutik
Strax före jul öppnades en secondhandbutik.
Varje torsdag mellan 16 och 19 är den öppen.
Arbetet med butiken, både öppethållandet och
allt för- och efterarbete, är bra arbetsträning
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för ungdomarna.
– Knappast någon av dem har haft ett varaktigt
arbete tidigare, säger Anne-Maj.

Idag är 35 ungdomar mellan 20 och 25 år
från stadsdelen Gunnared inskrivna i projektet,
ungefär hälften är tjejer. Fyra personer arbetar
här. Bengt Andreasson och Mikael Holvila har
varit med från början, januari 2001. Anna
Wiklund är det senaste nytillskottet i personal-
gruppen. Stadsdelsförvaltningen och Arbetsför-
medlingen finns också med som samverkanspar-
ter. En socialassistent och en arbetsförmedlare
finns en dag i veckan på Ingången, för att hålla
kontakt med ungdomarna, hjälpa till, svara på
frågor och samtala.

Egna mål
Alldeles i början av ungdomarnas tid i projektet
får de skriva ner vad de skulle vilja få ut av
projekttiden. Från början var tanken att var och
en skulle vara med i ett år. Men det har man
tänjt på. Några av dem som kom med i mars
förra året är fortfarande kvar.

När en ny grupp kom till i september, lärde
sig personalen någonting viktigt; det är inte all-
deles enkelt att smälta samman en ny grupp
med en gammal. Så i fortsättningen får nya del-
tagare börja en och en. Det betyder också att
inte hela gruppen avslutar sin period i projektet
vid en och samma tidpunkt.

Hur har det då gått för den första kullen
ungdomar?
– En handfull har fått jobb, säger Anne-Maj.
Hon berättar om en av killarna som varit med
sedan i september. Över jul fick han ett jobb-
vikariat på ett äldreboende. Det fungerade bra
och nu har han fått ytterligare ett halvårs
vikariat. Han har påbörjat en skuldsanering
och livet går framåt.
– Förtroende och ansvar ger växt, säger Anne-
Maj.

Trivseln och arbetsglädjen på Ingången
märks direkt.
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Världen utanför Lövgärdet
Varje vecka innehåller någon aktivitet utanför
projektets egna lokaler - det kan vara ridning,
bowling eller simning.
– Ungdomarna håller sig mycket här i Lövgär-
det, säger Anne-Maj. De åker sällan till stan och
behöver puffas på för att komma ut. Att moti-
vera ungdomarna att fortsätta, att kämpa på, är
en stor och viktig del av personalens arbete.
– Det gör vi bland annat genom att vi i persona-
len trivs så bra här, det smittar av sig, säger
Anne-Maj.

Arbetet med butiken är bra arbetsträning för ungdomar-
na. Knappast någon har haft ett riktigt jobb tidigare.

Hon vet att det är skönt för ungdomarna att ha
ett sammanhang.
– Även om inte alla får en anställning är jag sä-
ker på att den här tiden påverkar deras fortsatta
liv, säger hon.

Men det är inte bara personalen som ger.
Anne-Maj tycker att hon också får väldigt
mycket tillbaks av ungdomarna.
– Det är härligt att se deras blomning, deras
kreativitet och livslust, säger hon.
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Det är torsdag eftermiddag när vi
träffar Heidi Selin på Ingången. Snart
ska secondhandbutiken öppna för

dagen. Heidi är en av de ungdomar som tar ett
stort ansvar i butiken.

Heidi är tjugotre år. Hon har gått ut grund-
skolan och påbörjat gymnasiet två gånger, men
slutat innan hon var färdig båda gångerna.
Hon har en son som är sex år. Nu är hon en i
projektet Ingången sedan i september förra året.
Ännu så länge har hon hållit till i projektets
lokaler i Lövgärdet.
– Det känns bra att vara här, men jag kanske
ska göra praktik någon annanstans längre fram,
säger hon.

Aktiviteter och matlagning
Hon arbetar mycket med butiken.
– Plockar fram, står i kassan, säljer möbler.
Vi turas om, säger Heidi.

Varje torsdag är det sju-åtta ungdomar som
jobbar när butiken har öppet. Men också de
andra dagarna i veckan finns det arbete. Hämta
saker som människor vill skänka eller köra ut
sådant som de har köpt.

– Så måste man städa och kolla så allt är OK,
säger Heidi.
På tisdagar brukar man åka iväg på någon
gemensam aktivitet med hela gruppen. Heidi
berättar att segling är en av de saker man ska ut
på framöver. Fredagar är städdagar, och matlag-
ningen sköter deltagarna själva, i fyra olika
grupper. Heidi är inte så förtjust i den uppgiften.
– Det är svårt att laga till så många, säger hon.
Ingen gillar att laga mat.
Om personalen har hon bara gott att säga.
– Jättebra, alla trivs med dom.

Öppet i sommar
I sommar blir det två veckor ledigt, tror hon,
men i övrigt ska Ingången hålla öppet som van-
ligt. Det är viktigt, inser man när Heidi berättar
vad som skulle varit alternativet för henne om
hon inte deltagit i projektet. Hon skulle ha varit
hemma med sin pojke och inte träffat särskilt
mycket folk.

Om någon kamrat i samma situation som
hon fick chansen att börja på Ingången och
skulle fråga henne om råd, tvekar hon inte alls.
– Jag skulle säga till dom att börja, säger Heidi.

Heidi tog chansen Text: Peter Carlsson
Bild: Mimmi Olsson
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Frisk luft och havsutsikt
åt Göteborgs hemlösa

Text: Kristoffer Mauritzson
och Katarina Lundqvist

Bild: Kristoffer Mauritzson
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Nu flyttar det in folk i den gamla prästgården på Hisingen. Två hemlösa män
blev i början av maj de första som med Räddningsmissionens hjälp fick chansen
till ett hem på landet. När verksamheten har kommit igång på riktigt, är tanken
att sex hemlösa skall bo och arbeta på gården i Björlanda.

Det var efter en enkätundersökning
som Göteborgs Räddningsmission
gjorde bland hemlösa i Göteborg som

det stod klart att mångas önskan var att komma
bort från stan, och att få arbeta med den typ
av jordnära uppgifter som finns på en gård.
På Björlanda prästgård kommer det att finnas
både djur som måste skötas, och odlingar som
måste sås, gödslas och skördas.

– Fysiskt arbete och närhet till djur är ju läkan-
de för människor, det har man alltid vetat, säger
Lillemor Boman.

Hon och Folke Andersson är heltidsan-
ställda på gården och har under april gjort i
ordning för den stundande inflyttningen. De
förklarar att trots att kommunen köper vård-
platser på gården, kommer boendet inte att

Idylliskt läge, lugn och ro. Men det är inte så enkelt att landa efter att ha levt på gatan.
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fungera som traditionella sådana. Här kommer vår-
den att bestå av tak över huvudet och ett menings-
fullt, gemensamt arbete.

De som flyttar in är hemlösa som Räddnings-
missionen har kommit i kontakt med genom sin
övriga verksamhet och som har tagit ett första steg
ut ur missbruk och hemlöshet. Förhoppningarna är
att den hemlöse efter ett år på gården skall kunna
skaffa ett eget, självständigt hem. Förutom de sex

bofasta kommer även en grupp dagarbetare
från andra boenden att pendla till gården.

Lillemor och Folke ser fram emot att få
sätta igång arbetet på gården. De är överty-
gade om att livet på landet kan bli en avgö-
rande hjälp för de hemlösa som kommer hit.
– Det är en förmån att få arbeta med de här
människorna, säger Lillemor.

Tuppen heter Helge. Vinden skall byggas om till boenderum.
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Ingen skall behöva sova utomhus i Göteborg.
Alla varaktiga uteliggare skall erbjudas någon form
av ordnat boende före 2002 års utgång. Det är målet
för kommunens handlingsplan för att höja kvaliteten
i arbetet kring de hemlösa.

NOLLVISIONNOLLVISION
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Text: Helena Lind
Bild: Patrik Lind

Det målet kommer vi inte att nå,
säger Kerstin Alnebratt som är
ansvarig politiker i kommun-

styrelsen. Men ibland måste man ta i för
att tala om vart man vill komma.

Har det varit dålig kvalitet i hemlöshets-
arbetet hittills?
– Både och. Vi har haft en god tradition
i Göteborg av samarbete kring de här frå-
gorna mellan kommunen och frivilligor-
ganisationerna. När de gamla ungkarls-
hotellen slog igen på 80-talet byggde
kommunen samtidigt upp AltBo-organi-
sationen där de flesta av dem som bodde
på hotellen fick plats. Men i slutet av 90-
talet växte hemlöshetsdiskussionen igen.
Även om vi hade lagt en bra grund fanns
det brister. Psykiskt sjuka och missbru-
kare blandades, det fanns för få boende-
platser för kvinnor, hemlösa som hade
psykiska funktionshinder och samtidigt
missbrukade ramlade allt för ofta mellan
stolarna. Det fanns mycket som kunde
bli bättre. Och samtidigt ökade bostads-
bristen i allt högre takt.

Vad gjorde politikerna åt det då?
– 1999 gav kommunstyrelsen i uppdrag
till stadskansliet att utreda hur arbetet
för hemlösa kunde förbättras och inven-
tera vilka behov som fanns. Detta skulle
ske i samarbete med frivilligorganisatio-
nerna. Den utredningen har satt igång en
positiv process som gjort att mycket
redan börjat hända. Nu i april blev hand-
lingsplanen klar vilket innebär att vi kan
börja genomföra alla förslagen.

Vad är det för förslag?
– Först och främst att anställa en sam-
ordnare för att genomföra handlings-
planen i praktiken. Någon som kan vara
spindeln i nätet för alla dem som jobbar
med hemlösa i Göteborg inom kommu-

nen och frivilligorganisationerna. Sedan
behöver vi utöka antalet platser för kvin-
nor och ge dem särskilt stöd. Vi vill för-
stärka kommunens mobila team. Vi
behöver ytterligare ett Bergsjöhöjd, ett
äldreboende för missbrukare. Hemlösa
som är psykiskt sjuka och hemlösa som
är missbrukare behöver speciella vård-
insatser. Och vi måste ha fler jour- och
korttidsplatser så att det blir lättare att
komma bort från uteliggarlivet.

Vad är det bästa med handlingsplanen?
– Det tycker jag nog är insikten om att vi
behöver bredden och mångfalden i arbe-
tet för de hemlösa. Hemlösa är olika.
Och även hemlösa är människor som
har rätt att ställa krav på livskvalitet.
Det finns med i handlingsplanen. Det
hade ju varit betydligt enklare att ge-
nomföra någon sorts ”tak-över-huvu-
det”-garanti. Men jag tror inte att det
är den mest lättköpta lösningen som på
sikt är den bästa. Och det är därför det
är så viktigt att frivilligorganisationerna
finns med. Vi klarar inte den höga mål-
sättningen utan dem. Kommunen måste
ha en väl utbyggd egen verksamhet.
Men frivilligorganisationerna behövs
för mångfaldens skull - så att alla hittar
in i värmen.

Det är spännande att arbeta tillsam-
mans med frivilligorganisationerna.
Vi får ju kritik också! Tydliga signaler
om vad som fungerar och vad som inte
gör det.

Kommer alla hemlösa att få bostad
nu då?
– Nej, det tror jag inte. Bostadsmark-
naden har hårdnat betydligt de senaste
åren, det är egentligen det största pro-
blemet. Det oroar mig. Men jag är inte
orolig för att vi kommer att få igång bra
boende för dem som är hemlösa idag.
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@
www.hyresgastforeningen.se

På hyresgästföreningens hemsida kan du skicka en elektronisk hälsning
till en folkvald i riksdag och regering, i Göteborg, Malmö eller i Stockholm.

Eller ställa en fråga om vad de vill göra åt bostadsbristen.
Ta chansen att vara en röst för de hemlösa!

Tack för allt
ni skänkt
till Gården!

Hjärtligt tack till alla er
som hjälpte till
när vi öppnade Gården
i Björlanda:

Borås Wäfveri och Gudrun Falbach som bidrog
med örngott, lakan och påslakan, Pelle Vävare
och Rune Ljunggren som skänkte handdukar
och badlakan, Ullared 2.se i Veddige som gav oss
overaller och en massa verktyg, Kärcher som
skänkte en högtryckstvätt.
Dessutom ett stort tack till alla enskilda personer
som skänkt allt från traktor, harv, plog, hyvelbänk,
svets och gräsklippare till linoleummattor höns
och kaniner.
Stort tack också till IKEA som har gjort så mycket
för att vi skall trivas på vårt kontor på Vasagatan.

Räddningsmissionen tackar!

Vill ditt företag vara med och göra en insats för de mest utsatta i Göteborg?
Har du en bra idé om hur just ni kan hjälpa till?
Kontakta Lars Hellqvist som är marknadsansvarig på Göteborgs Räddningsmission.
Han har telefon 031-701 94. E-mail: l.hellqvist@raddningsmissionen.org.
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Vi tackar våra företagsvänner!

Institutet för
kvalitetsutveckling-

SIQ
Göteborg

Jakobsdals
Charkuteri
Göteborg

Källfelt
Byggnads AB

Göteborg

Konditori Chapman
Göteborg

Ivan Lindberg
& Co

Partner for
textilebusiness

Göteborg

Evald Lindqvist
Homeopati och
naturmedicin

Göteborg

MediaGraphic
Göteborg

Metro
Göteborg

Nordsjöfisk
Fiskhamnen,

Göteborg

Ulf Nyberg
Försäkrings-
mäklare AB
Sävedalen

Allbröd Tevenius AB
Partihallarna,

Göteborg

Almås ICA Livs
Lindome

ANR.BBDO
Göteborg

Bilexa i Göteborg AB

Donsö Fiskeredskap
& Skeppsfurnering

FilmCentrum Väst

Gillis Edman
Begravningsbyrå

Göteborg

GF Konsult Göteborg

Gråbo-Bagar’n
Gråbo

Grönsaksspecialisten
AB

Högsbo

Göteborgs-Posten

Götes Fisk AB
Fiskhamnen,

Göteborg

IKEA
Kållered

G Ö T E B O R G S
R Ä D D N I N G S M I S S I O N
Vasagatan 14, 411 24 Göteborg
Växel 031-701 41 80
Direktor Carl-Erik Ängerheim
031-701 41 81
Fax 031-701 41 88

Kafé
Tel. 031-701 41 85

Livsrum/Fältarbete
Tel. 031-701 41 80

Fjärde Våningen
Tel. 031-701 41 95

Tredje Våningen
Tel. 031-701 41 90

Fängelsepastorerna
Tel. 031-701 41 84

Bellmansgatans
Gruppboende
Bellmansg. 13, 411 28 Göteborg
Tel. 031-701 41 93

Agora
Nedre Fogelbergsgatan 3
411 28 Göteborg
Tel. 031-774 13 39
Tel. 031-711 72 52

Solrosen
Nedre Fogelbergsgatan 3
411 28 Göteborg
Tel. 031-701 73 80

Kompassen
Djurgårdsg. 17B, 414 62 Göteborg
Tel. 031-365 90 87
Fax 031-145633

HögsBo
Gruvg.1, 421 39 Västra Frölunda
Tel. 031-47 39 50

Hallegatan
Hallegatan 6, 417 02 Göteborg
Tel. 031-23 34 70

Ingången
Vaniljgatan 7, 424 45 Angered
Tel. 031-331 39 20

Nyman & Schultz AB
Göteborg

Pååls Bageri AB
Göteborg

Rix FM, Göteborg

Spårvägens
Trafikreklam

Göteborg

Stjernmattor
Herrljunga

Tärntank Rederi AB
Donsö

TV 4 Göteborg

Wallenstam
Byggnads AB

Göteborg

Wetters
Polkagriskokeri

Gränna

Vrångö Transport AB

Yngves Livs
Donsö

Åkes Hönökaka
Torslanda

Älvtank HB
Donsö

Öijared Country
Club
Floda



16

Posttidning B

Så här kan du hjälpa
Det finns många sätt att stödja Räddningsmissionens arbete.

Autogiro. Nu finns möjlighet
att istället för inbetalningskort
varje månad välja autogiro.
Efter ditt medgivande sätts din
gåva in genom automatisk
överföring från bankkonto,
personkonto eller postgiro-
konto. Om du vill veta mer
kontakta Lars Hellqvist,
telefon 031-701 41 94.

Spara i Eldsjäl och stöd
Räddningsmissionen!
Om du vill veta mer om vad
det innebär att fondspara i
Eldsjäl och samtidigt ge en
gåva, ring Helena Lind,
telefon 031-701 41 83.

Gratulation. Vill du uppvakta
en god vän på födelsedagen
eller hedra minnet av någon
som gått bort är du välkom-
men att istället för blommor
eller presenter sända en gåva
till Räddningsmissionens
hjälparbete.  Skriv på talongen
namn och adress till den du
vill komma ihåg så sänder vi
ett gratulationskort eller
minnesblad.

Testamentsgåva. En del av
Räddningsmissionens givare
skriver också sitt testamente
till förmån för vårt hjälpar-
bete. Du kan testamentera
pengar, lösöre eller annan
egendom. Räddningsmissionen

betalar inte arvsskatt. När-
mare upplysningar: direktor
Carl-Erik Ängerheim, telefon
031-701 41 81.

Tipsa din arbetsgivare! Vi har
plats för fler annonsörer. Nu
finns även möjlighet att bli
Räddningsmissionens affärs-
vän. Se sidan 14.

Välkommen hit! Som volontär
inom Räddningsmissionen
uträttar du något viktigt samti-
digt som du får mycket till-
baka. Arbetsuppgifterna är
många och angelägna. Vår
volontärutbildning ger en
grund att stå på.

4 1 1 6 2 8 5 0 1


