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Små medvetna val

En kväll i veckan som gick, träffade jag ett 
gäng med tjejkompisar. Vi hinner inte ses så 
ofta för livet är fyllt av så mycket annat. Vi 
delade livet med varandra några timmar den 
kvällen. Relationer, barn, kärlek, trötthet, 
livets mening och mycket annat blev ämnen vi 
pratade om. Jag tänkte på hur lyckligt lottad 
jag är som har människor omkring mig att dela 
livet med. Jag vet ju att det inte är så för alla. 
Ensamheten mitt i myllret är något som många 
kämpar med varje dag. 
 Vi pratade också om våra barns kompisar. 
Någon berättade om en mycket udda liten 
kamrat som följde med hem och där man 
kunde ana att det fanns problem i familjen. En 
tjej som inte uppförde sig så bra och frestade på 
det egna systemet. Hur ska man som förälder 
tänka då? 
 Jag tror att vi kan göra små medvetna val 
som förändrar livet för andra människor. Att 
bjuda in en extra vän till min gemenskap. Jag 
tror att alla behöver någon och att man blir till 
i någon annans ögon. Att bjuda in den där lilla 
kamraten trots att det kostar på lite. Kanske 
gör det all skillnad i världen för honom eller 
henne. Att lära mina barn att alla är unika 

och behöver trygghet och att vår familj skall 
försöka att bry sig lite extra. Att våga sticka ut 
och ha en motsatt uppfattning när det handlar 
om människors lika värde.
 Nu går vi mot sommar och det känns under-
bart tycker jag. Men jag vet att många barn och 
unga far illa under sommaren. Mammor och 
pappor som inte hinner, orkar, vill eller kan ta 
hand om sina barn under de långa veckorna då 
skolan och dagis är stängt. Några barn kommer 
Räddningsmissionen att få möta på läger i som-
mar. Kanske har du möjlighet att vara med och 
stödja det arbetet och på så sätt bidra till ett 
par riktigt fina sommarlovsveckor för barn som 
behöver det och är värda det.

Varma sommarhälsningar,

Anna Lönn Lundbäck
Direktor för Göteborgs Räddningsmission 
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EFTER EN OVANLIGT LÅNG och kylig vår har som-
marvärmen kommit till Göteborg. Det är tisdag 
kväll och två av Räddningsmissionens tre fält-
arbetare, Per-Inge Höglund och Annica Arvids-
son, är i tjänst. Den tredje, Robert Johansson, 
har sin lediga dag.
 Stadens olika fältenheter som söker upp 
människor som är hemlösa har delat upp veck-
ans dagar mellan sig. Kommunens fältarbetare 
ansvarar för tre kvällspass i veckan, Stadsmis-
sionens för två och Räddningsmissionens lika 
många; tisdagar och söndagar.

EFTERSOM DET FINNS MÄNNISKOR som saknar 
bostad alla nätter på året kan fältarbetet aldrig 
ta semester, säger Annica och konstaterar att 
det inte bara är nattlig fukt och kyla som ställer 
till det för hemlösa människor så här års.

 – Mycket är stängt på sommaren. Kaféer 
och mötesplatser man brukar gå till stänger. 
Och eftersom många är lediga kan det vara 
svårt att få tag på sin vanliga kontaktperson 
inom till exempel socialtjänsten. Många vi träf-
far säger att det till och med kan vara svårare 
att klara sig på sommaren än på vintern.
 Hon och Per-Inge har varit igång sedan 
klockan tio i morse. Klockan är nu halv sju 
på kvällen och Annica och Per-Inge har tagit 
vägen om Vasagatan 14, där fältarbetarna har 
sin lokal i källarvåningen. Precis som alltid då 
Räddningsmissionen har ansvaret för fältarbe-
tet ute på stan, är arbetsdagen långt ifrån slut 
ännu. Snarare är det nu Annicas och Per-Inges 
mobiltelefoner börjar ringa som allra mest 
intensivt och män och kvinnor som behöver en 
plats för natten tar kontakt.  

//TEXT  ANNA-CARIN JANSSON  FOTO  ULRIKA OLSSON

SOMMAREN ÄR EN SVÅR TID FÖR 

DE HEMLÖSA
Hemlöshet förknippas ofta med mörka, kalla vinternätter. Men, att leva utan bostad 

är ett lika stort problem på sommaren.

– Även sommarnätter kan vara fruktansvärt kalla och råa. Det går kanske bra att 

somna på parkbänken. Men vid tre, fyra på morgonen är det inte nådigt, säger Per-

Inge Höglund.
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– VÄLKOMMEN TILL ”BUNKERN” säger Per-Inge 
med ett stort leende när han visar runt i de 
anspråkslösa lokalerna.
 I det ena rummet står tre skrivbord, en arbets-
plats var åt de tre fältarbetarna. Längst in finns 
ett samtalsrum med möjlighet till enskildhet.
 – Det kan hända att vi sitter vid skrivborden 
alla samtidigt. Men inte så ofta. För det mesta 
är vi ute på stan och pratar med folk, berättar Per-
Inge och poängterar att en stor del av arbetat 
han och hans kollegor utför handlar om att 
skapa och upprätthålla relationer med män-
niskor. Både för att avhjälpa ett akut behov av 
en sängplats för natten, men även för att kunna 
motivera och stötta en ofta svår och långsiktig 
väg tillbaka till samhällsgemenskap. 
 – Det är en stor fördel att vi hållit på så 
länge. Folk känner igen oss. Att bygga upp en 
relation går inte på en eftermiddag. Man ska 
komma ihåg att det är känsliga människor vi 
vänder oss till, säger Per-Inge som liksom An-
nica har arbetat mer än tjugo år inom Rädd-
ningsmissionen. 

IDAG HAR PER-INGE OCH ANNICA varit ute hela 
dagen och rört sig på ställen där man vet att 
det kan finnas människor med utsatta liv. De 
har hälsat på hos gamla bekanta och de har 
sökt nya kontakter. Förutom den uppsökande 
verksamheten, sitter fältarbetarna ofta med i 
möten med exempelvis socialtjänsten eller följer 
med någon på läkarbesök.
 – Vi uppfattas som neutral mark, inga myndig-
heter. Därför känns många sig nog många trygga 
med oss, de…börjar Per-Inge men blir avbruten av 
signalen från mobiltelefon.
Medan Per-Inge tar emot tredje samtalet på tio 
minuter om boende för natten, flikar Annica in 
att det ofta är hotell och affärer av olika slag som 
lånar ut sina telefoner till dem som behöver få kon-
takt med fältarbetarna på Räddningsmissionen.
 – Det är också, roligt nog, många privatper-
soner som lånar ut sin telefon eller som själva 
ringer upp, säger hon.
 Precis som Per-Inge talar hon om män-
niskorna som fältarbetet är till för, som unika 
människor av kött och blod. Den allra största 

belöningen, och det som gör henne allra mest 
glad, är när en person klarar att lämna ett liv 
i missbruk, utan hem och framtid, och sakta 
börjar bygga upp en ny tillvaro, säger hon. Att 
det dessvärre är många som inte orkar, som tar 
återfall och inte klarar att lämna sitt missbruk är 
inget hon eller Per-Inge sticker under stol med.
 – Men även om du gör 1000 återfall släpper 
vi inte taget, säger han bestämt.

PER-INGE HAR PRECIS AVSLUTAT ytterligare ett sam-
tal. Mannen som ringt upp har fått en sängplats 
bokad åt sig på 35:ans jourboende på Linnégatan 
och ska hämtas upp av Per-Inge och Annica med 
Räddningsmissionens buss senare i kväll.
 – Med åren har många blivit som vänner till 
oss. Man gläds när det går bra, och sörjer när det 
går illa. Men själva relationerna med dessa män-
niskor är åtminstone det som gör att jag orkar. 
Man får så mycket i dessa möten, säger Per-Inge.
 Annica sneglar på klockan. Det är snart 
dags att sätta sig i bussen och köra ut på stan. 
Det är mycket som ska hinnas med innan 
klockan hunnit bli mycket att det är dags att 
plocka upp alla Per-Inge och hon haft kontakt 
med och bokat en sängplats åt. 
 – Först har vi lovat att skjutsa en kvinna 
som har svårt att gå till ett boende. Sedan tar 
vi oss en vända till nattkaféet TrappaNer och 
därefter till 35:an, berättar Annica.
 Beroende på vad som händer just den här 
Göteborgsnatten, blir det antagligen en runda 
även till Centralen, Femmanhuset och Tillnyk-
terhetsenheten. Och Stadsmissionens boende 
Gatljuset och det kommunala Tillfället…
 – Runt halv ett, ett brukar vi vara rätt så 
klara. Men det kan det bli längre. Som längst 
har vi nog hållit på fram till halv fyra, när vi 
behövt åka med någon akut till psyket, säger 
Per-Inge och Annica medan de stänger dörren 
bakom sig för att ge sig ut i sommarnatten.
 Klockan är nu fem minuter i åtta och runt 
om i staden väntar ett antal personer, som 
överlevt ytterligare en dag utan hem, på att få 
tillgång till en säng för natten.

•••••

”Vi uppfattas som neutral mark, 
inga myndigheter. Därför känner 
många sig nog trygga med oss”
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VI  FÖRBÄTTRAR VÅR GIVARSERVICE

Vi på Göteborgs Räddningsmission är mycket måna om våra 
gåvogivare. Ni är våra stora supporters. Utan ert stöd och era 
gåvor hade mycket av det arbete som Räddningsmissionen 
idag utför helt enkelt inte funnits.
 Vi vill att våra gåvogivare skall behandlas med både värme 
och respekt från organisationen. Vi vill också att ni skall 
känna er korrekt och riktigt behandlade i kontakten med vårt 
gåvoregister.  Därför byter vi nu system för hanteringen av 
vårt gåvoregister. Vi uppgraderar oss till ett helt nytt system 
som skall vara säkrare och mer driftsvänligt. Detta för att 
gåvoregistret ständigt skall vara aktuellt och att alla uppda-
teringar skall genomföras så snabbt som möjligt och med hög 
kontinuitet. Hela systemskiftet skall vara genomfört till hösten. 
 Vi passar också nu på att ”tvätta” vårt register, vilket bety-
der att alla adresser och kontaktuppgifter till våra gåvogivare 
uppgraderas kontinuerligt från och med augusti.
Vi hoppas och tror att detta skall leda till en ännu bättre 
givarservice och att du som gåvogivare alltid kan lita på att 
dina uppgifter hos Göteborgs Räddningsmission är aktuella 
och korrekta.
 Har du frågor gällande vårt gåvoregister, eller dina kontakt-
uppgifter hos oss, så tveka inte att höra av dig!
 Ring direkt till Nadia Hansson, som ansvarar för register-
hanteringen, på 031-712 12 15, eller maila till:
n.hansson@raddningsmissionen.se.

TELEFON

Ring 0900-109 99 90 så skänker du 100 kronor till vårt arbete 
bland utsatta och hemlösa i Göteborg. Eller SMS:a  trygg till 
72930, så skänker du 50 kronor till vårt förebyggande arbete 
bland utsatta barn.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH TWITTER!

Räddningsmissionen finns på både Facebook och Twitter. 
Här kan man följa verksamheten på ett personligt sätt. Vi vill 
också gärna få en dialog med våra gåvogivare, ”supporters” 
och andra som är intresserade av vår verksamhet.
Vår ambition är att ge läsarna en så nära bild som möjligt 
av vad vi arbetar med varje dag; små ögonblicksbilder ur vår 
vardag. Välkommen att följa oss!

Twitter: RM_gbg
Facebook: Gå in på www.raddningsmissionen.se och 
”gilla” vår Facebooksida!

STÖD OSS
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441
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STUDENTFEST PÅ FRAMTIDSSPÅR

Fredagen den 7 maj var det examensfest på Framtidsspårs skola. 
15 stolta, lyckliga och trötta elever tog äntligen studentexamen 
efter ett år av hårt arbete. Detta var en grupp elever som genom 
Framtidsspår fick en chans till i skolan som de annars inte hade 
fått. De tog chansen, satsade på sin utbildning och nu väntar 
både sommarjobb, högskolestudeier eller annat arbete. 
 ”Tack vare skolan och har vi fått en bra plattform och ett 
mycket bättre utgångsläge inför framtiden”, sammanfattade 
några elever sitt utbildningsår.
 Det är Ljungskile Folkhögskola som har haft undervisning på 
gymnasienivå inom EU-projektet Framtidsspår i Lövgärdet.

2,4 TON MAT SKÄNKTES TILL RÄDDNINGSMISSIONEN

Curves gymstudios i Kungsbacka och på Kyrkbytorget i Göte-
borg samlade i mars in hela 2,4 ton mat till Göteborgs Rädd-
ningsmission! En fantastisk insamling där Curves´ medlemmar 
var engagerade och handlade in matkassar i mängder fyllda med 
torrvaror, konserver och andra användbara livsmedel.
 Stort tack till Curves och alla deras engagerade medlemmar!
Maten fördelades över våra olika verksamheter, men gick i för-
sta hand till vårt Café och de andra verksamheter som riktar sig 
till människor som lever i hemlöshet.
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FANTASTISK RESPONS VIA FACEBOOK

I vintras efterlyste vi filtar till vårt jourboende ”35:an” via 
Facebook och vi fick en fantastisk repsons. Vi fick in jättemånga 
filtar och det blev vi mycket tacksamma för! Filtarna behövdes 
verkligen den här vintern när kylan vägrade släppa taget om 
Göteborg.
 Vi efterlyste också mössor, vantar, långkalsonger och vinter-
jackor till våra gäster på 35:an och Vasagatans Kafé. Också här 
blev gensvaret via Facebook enormt. Kaféet fick mängder av 
kläder och det märktes verkligen att människor engagerade sig.  
 Tusen tack till alla våra Facebookvänner!
tttt

2000 PAR JEANS

En helg i slutet av april var 
vår café- och fältpersonal på 
Freeport i Kungsbacka och 
samlade in jeans. Shopping-
centrets kunder fick skänka 
sina gamla jeans till Rädd-
ningsmissionen och så fick de 
ett presentkort att handla för 
av Freeport. 
 Vi fick in 1 500 par jeans 
till caféet på Vasagatan och 
500 par som gick till Bergsjöns 
församlings arbete bland flyk-
tingar. Kanon! Tack alla som 
skänkte sina jeans! Och tack 
Freeport som fixar detta event 
gång på gång!

ÅRSMÖTE MED ”IDÉ-
BUREN SEKTOR I FOKUS

Den 28 mars höll Göteborgs 
Räddningsmission sitt årsmö-
te. Representanter från våra 
huvudmän var på plats och 
man beslutade om budget och 
verksamhetsplan.  
Det beslutades också om ett 
nytt samverksamavtal mel-
lan Räddningsmissionen och 
huvudmännen.
 Temat för årsmötet var ”Idé-
buren sektor”. Lars Petterson, 
generalsekreterare för Famna 
talade över det ämnet. Famna 
är en riksorganisation för or-
ganisationer som bedriver vård 
och omsorg utan vinstsyfte. 
Göteborgs Räddningsmission 
är medlem i Famna.
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FÖR FEMTE ÅRET I RAD anordnas läger för dem 
som varje dag, året runt, lever bakom neddrag-
na persienner, inomhus. De vågar sällan eller 
aldrig gå utomhus för att möta solens strålar 
och känna doften av nyklippt gräs. Barnen kan 
aldrig göra saker som barn oftast gör.
 De måste alltid tänka på att vara tysta vilket 
innebär att exempelvis lek och musik knappt 
förekommer.
 Lägret för gömda flyktingbarn anordnas med 
syftet att alla deltagare ska kunna andas frisk 
luft, uppleva dagsljus och få umgås normalt. El-
ler bara få möjligheten att sova i en riktig säng.
 – Meningen är att alla ska känna sig om-
pysslade, nästan bortskämda, säger Eva Cla-
rängen kärleksfullt.

I DET HÄR ARBETET kommer Göteborgs Räddnings-
mission nu också att vara en del.
 I år är Räddningsmissionen för första gången 
med och arrangerar läger för flyktingfamiljer i 
samverkan med Bergsjöns församling. Engage-
manget för utsatta barn är något som ständigt 
växer hos Räddningsmissionen och man kommer 
framöver att fördjupa sitt samarbete med Berg-
sjöns församling just kring utsatta flyktingbarn.

EVA CLARÄNGEN SÄGER OCKSÅ att det är viktigt att 
dagarna inte bara fylls av spikade aktiviteter. De 
flesta på lägret behöver slappna av och få tid för 
återhämtning.
 – De flesta lever under sådan stress att de är 
sjuka. Mår föräldrarna dåligt så mår barnen dåligt. 
Här försöker vi göra saker tillsammans i lugn och 

ro, så att alla känner sig trygga. Men vi försöker 
också att se till att föräldrarna får lite egen tid för 
att hämta nya krafter vilket är väldigt viktigt. 
 För dem som vill pröva på att paddla kanot 
finns ypperliga möjligheter. Vill man fiska eller 
bada så gör man det. Det ordnas promenad där 
träden dignar av godis, men också sångstunder, 
storbak och ibland ansiktsmålning. Framför allt 
ska barnen få uppleva hur det är att vara barn.
 – Vi äter alla tillsammans, grillar korv över 
öppen eld på kvällarna och bara myser. Även 
om få talar samma språk så sjunger, spelar och 
dansar vi tillsammans. Den här gången får vi 
besök av en god vän till mig som ska sjunga 
Elvis-sånger. Lägervistelsen brukar vara fantas-
tisk, för att uttrycka det milt, säger Eva Clar-
ängen med ett stort leende.

NÄR BARNEN HAR MÖJLIGHET att uppleva att föräld-
rarna slappnar av, blir de också mindre spända. 
Att kunna gå barfota i gräset och vara i naturen 
är i sig läkande. Att få leka, lyssna till musik, se 
sina föräldrar dansa, sola, fånga en abborre ur 
sjön ger dessa barn lite livslust och kraft. 
 – Det blir mycket närhet, ömhet och kramar. 
Många volontärer ställer upp med sin tid, så att 
alla, både föräldrar och barn känner sig om-
pysslade. Lägret innebär några dagars inblick i 
ett värdigt liv. Ett liv som alla människor borde 
har rätt till, avslutar Eva Clarängen.

”Jag plockar smultron vid vägens kant, och trär 
sen upp dem på strån, det killar så skönt under 
foten min, jag känner gruset med tån.”

//TEXT  & FOTO  TINA SJÖSTEDT

LÄGRET SOM 
GER ANDRUM
Små barnfötter doppas försiktigt och nyfiket i det ännu kalla vattnet vid sjöns strand-

kant. Tonåringar sparkar fotboll och får härligt gröna gräsfläckar på knäna. Under ett 

läger, anordnat av Eva Clarängen, diakon Bergsjöns Församling, får gömda flykting-

barn, vara barn för en stund.

Fotnot: I år arrangeras två 
läger för flyktingfamiljer i 
väntan på asyl tillsammans 
med Göteborgs Räddnings-
mission.
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ÄVEN OM BJÖRLANDA PRÄSTGÅRD är ett utmärkt 
ställe att vara på året runt, visar det sig verkli-
gen från sin bästa sida så här i försommartid. 
Det gula trähuset, som används av Göteborgs 
Räddningsmission som boende för män med 
beroendeproblematik, är nu inramat av nytt 
gräs och träd med små gröna blad som ger 
klara signaler om att vintern gett upp för den 
här gången. Tystnaden bryts bara av tuppen 
som vill göra sig hörd mellan varven. Och även 
om husgrisen Hubert inte har vågat sig ut från 
sin lada än - vinterns kyla har han i allt för 
färskt minne - ser han ut att i alla fall överväga 
steget ut på stallbacken. När han väl har för-
stått väderomslaget kommer han varje morgon 
att vagga upp till huset för att dricka kaffe på 
ett fat. 
 – Från början trodde vi att Hubert var en 
minigris och behandlade honom lite som en 
sådan. Vi blev snart varse att han inte alls var 
så mini, utan ett stort hängbukssvin, men han 
hade ingen lust att vänja sig av med sitt kaffe-
drickande på fat uppe i huset, skrattar Kristina 
Rosenkvist.

SEDAN ÅTTA ÅR TILLBAKA har Göteborgs Rädd-
ningsmission ett av sina boende här på Björ-

landa Prästgård. Här kan man få en fristad från 
stadens larm och finna frid och få möjlighet till 
meningsfull sysselsättning, aktiviteter som ger 
stark stimulans och livsglädje. Att djuren är 
välkomna och vanliga inslag i vardagen råder 
det inget tvivel om alls. Verksamheten är unik 
i sitt slag då de boende får ta med sina egna 
hundar.
 – Vi måste naturligtvis kolla först så det fun-
kar med de andra djuren och människorna här, 
men under de här åtta åren har vi inte behövt 
säga nej till en enda hund vad jag vet, säger 
Kristina Rosenkvist.
Så djur och odlingar är - trots närheten till 
Sveriges näst största stad - helt naturliga. Men 
nu utvecklar man detta ytterligare och ger ännu 
fler möjligheter till sysselsättning. Föreningen 
Stadsjord, vars främsta syfte är att skapa en ny-
gammal hållbarhet och föra naturen in i staden, 
satsar nu tillsammans med Räddningsmissio-
nen på att skapa praktikplatser och platser för 
arbetsträning på Björlanda Prästgård. 

I ETT FÖRSTA SKEDE har 300 äppelträd plante-
rats, men ambitionen är att flera hundra träd 
ska stå här och ge närproducerad frukt till 
dem som vill ha det. Och efterfrågan är stor. 

//TEXT  JENNY PALM  FOTO  ULRIKA OLSSON

NYSATSNING PÅ BJÖRLANDA PRÄSTGÅRD GER  

ARBETSTRÄNING
& PRAKTIK
Det finns alltid behov av fler arbetsträningsplatser. Och inom kort kommer 30 nya 

platser att finnas hos Göteborgs Räddningsmission. I natursköna Björlanda står djur-

hållning och odling på agendan och här kommer åtta arbetsträningsplatser att finnas 

inom jordbruket och djurskötseln.

– Vi ska bland annat plantera äppelträd här, säger Kristina Rosenkvist, verksamhets-

samordnare.
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Stjärnkrogen Wasa Allé har som första krog 
fått möjlighet att beställa råvaror till hösten 
och nästa års äppelskörd. Mats Nordström har 
markerat att han vill köpa mat som produceras 
nära krogen på Vasagatan.
 – Det är väldigt många restauranger som är 
intresserade av ekologiskt och närodlat, men 
det främsta syftet med det här projektet är inte 
försäljningsdelen, säger Kristina Rosenkvist.
 – Det viktigaste är att vi kan erbjuda hälso-
sam och meningsfull praktik och arbetsträning 
i en fantastisk miljö. Att påta i marken och ta 
hand om djur, det är ju lite grand det vi var av-
sedda att göra från början. Det har en lugnande 
effekt, man blir direkt delaktig och mår gott av 
det, säger hon.
 De som får platserna kan komma från flera 
olika håll, Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen eller Socialtjänsten. 
 – Vi började diskutera det här samarbetet i 
slutet av förra året och nu är det alltså verklig-
het. De första praktikanterna kommer redan 
under sommaren.
Äpplena ska säljas antingen som de är eller som 
must, för en liten tillverkning av just äppelmust 
är också planerad. 

HÄR HAR MAN AV TRADITION odlat mycket.
 – Det är lite osäkert vad Björlanda Prästgård 
har använts till, men det har tillhört kyrkan. 
Förr odlade man förmodligen grödor här för att 
försörja församlingen, säger Kristina Rosenkvist. 
 Delar av de stora gräsfälten lånas ut till 
stallet nästgårds som har hästarna här på 
sommarbete. Andra delar av fälten är under 
bearbetning av gårdens linderödssvin. De är 
tre stycken - Måla, Sötnos och Vovven, väger 
cirka 200 kilo och är riktiga hejare på att äta. 
Allt. Grisarna kommer från Stadsjord och har 
tidigare bökat, ätit och arbetat i Högsbo. De 
flyttade till Björlanda i början av maj och man 
letar nu också efter en galt för att förhopp-
ningsvis få kultingar till gården. Grisarna står 
i en inhägnad under en period tills de till dess 
att de har bökat så länge att jorden är lagom 
uppluckrad för att odla i. Därefter flyttar man 
inhägnaden, för att börja om lite längre ner 
på fältet. De fungerar som ett slags naturligt 
skadedjursbekämpning.
 – De är helt fantastiska de här grisarna. 
Trots att de är så himla stora så äts varenda 
liten mask och larv upp. Det är sådana typer av 
djur som annars hade kunnat skada skörden. 
 Här är tanken att det ska odlas allt från 
rödbetor och selleri till potatis och rotfrukter 
så det kommer inte saknas arbetsuppgifter för 
dem som kommer hit. 
 Bortsett från höns, tuppar, katter, hundar, de 
tre bökande suggorna, husgrisen Hubert - som 
kanske mer bidrar med charm än med arbete 
- finns också två kultingar som en bonde varje 
år skänker till gården. Kultingarna bor här tills 
de är redo att slaktas. Då förs de härifrån och 
kommer tillbaka hit som mat. 
 – Det är alltid roligt att ha namn på djuren 
men samtidigt ska man inte bli alltför fäst vid 
dem. Förra året var det ett par av de boende 
som döpte den säsongens kultingar till Bacon 
och Fläsk, säger Kristina Rosenkvist. Det tydde 
ju på lite distans till det hela.

•••••

”Här kan man få en fristad från 
stadens larm och finna frid och 
få möjlighet till meningsfull 
sysselsättning”
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A

AB Veden, Ljungskile

Activema

Advokatfirman Glimstedt

Alexandersson Fastigheter i Göteborg AB

Alufront AB, Sävedalen

Andreassons Musik AB Göteborg

Askania AB, Göteborg

Assmundsons Golv AB, Västra Frölunda

Avero AB - Studsexperten, Göteborg

B

Birgers Chark, Lerum

Björk Eklund Group

Blennermarks Lastbilar, Trollhättan

Bo Lönn & partner

Bok- & Biblioteksmässan

Bryggans Restaurang

C

Camoni grafisk formgivning

Castellum AB, Göteborg

Chexet kalligrafi & illustration

Cissi Glittvik Hopp och Tro

Curves gymstudio

Cybercom group

D

Dagab Färskvaror, Göteborg

Dahls Bageri, Göteborg

Donsötank Rederi AB , Donsö

E

Effect Management, Göteborg

Ektank AB, Göteborg

Elof Hansson, Göteborg 

Espresso House Vasaplatsen

Ethcom

Evald Lindqvist homeopati och 
naturmedecin

F

Faktum

Fotograf Nina Boman

Fotograf Linda Gredåker

Fotograf Åsa Dahlgren 

Freeport, Kungsbacka

G

Gamle Port, Göteborg

Gillis Edman Begravningsbyrå,
Göteborg 

Goss Reklambyrå 

Gärde Wesslau Advokatbyrå

Gärdhagen Akustik AB

Gäsene Mejeri, Ljung

Göteborgs Posten 

Göteborg Tingstad

Götes Fisk AB,
Fiskehamnen Göteborg 

H

Hallsås Bygg AB, Lerum

HTE Garden Produktion AB, Torslanda

Husvärden AB, Mölndal

I

Ica Kvantum Munkebäck

IKEA Kållered

J

JKL

Journalist Jennie Danielsson

JP Publishing

K

Kafé Vasa

Kjellberg & Möller AB, Göteborg

Klemets & Andersson Consulting, 
Sävedalen

L

Lasse Majas konditori

Lions Gothia

Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg

Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M

Manpower

MediaGraphic, Mölndal 

Mr Bygg AB, Göteborg

N

Nobel Biocare

Norkonsult

O

O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg

Ordkraft, Göteborg 

P

Parasoll fotografagentur

Partille Implantatcenter

Pikenborg AB

Piwa food AB, Lerum

Portteknik, Göteborg

R

Restaurang Ivfars, Mölndal

Ronald McDonald House, Göteborg

Räkexport, Göteborg

S

SCA

Sirius Rederi AB, Donsö

Skene Järn, Skene

Sko Boo, Ullared

Svenska Mässan,, Göteborg

Swedia Rederi AB, Donsö

T

Team Dagnelid

Team Lundblad-Edgren

Thomas Shirt Factory, Askim

Torsten Lundblad tand-
läkare, Göteborg

Tärntank Rederi AB, Donsö

V/W

Wallenstam, Göteborg

Wallstreet, Göteborg

Wallex, Göteborg

Veritas Tankers Rederi AB

Västsvensk Tidningsdistribution

Y

Yngves Livs, Donsö

Å

Åkes Hönökaka, Torslanda

VI TACKAR VÅRA FÖRETAGSVÄNNER
Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de anställda kring en 
gemensam fråga som engagerar. En del företag skänker pengar eller varor, andra bidrar med sin 
kompetens. 
Har du en bra idé om hur just ditt företag kan hjälpa till? Tipsa din arbetsgivare! 
Ring Mikael Albertsson på 0739-01 41 67.



Föreningen GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION är en 
idéburen organisation som arbetar med socialt arbete 
på kristen grund. Organisationens uppdrag är att upp-
märksamma och motverka förhållanden i samhället som 
leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

   GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
 Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg 
 Telefon: 031-712 12 00, Fax: 031-712 12 49
 E-post: info@raddningsmissionen.se
 Hemsida: www.raddningsmissionen.se
 Postgiro: 90 04 44-1, Bankgiro: 900-4441

ANDERS HITTADE EN NÄSTA NY cykel igår. En 
Crescent med stötdämpare och många växlar. 
Den låg där, slarvigt slängd på marken. 
 Den blixtsnabba tanken skenar iväg och det 
första som far genom hjärnan är: ”Vad bra, 
då kan Anders ta sig fram av egen kraft, på en 
fungerande cykel”.
 – Var har du ställt cykeln, medan du äter på 
kaféet?
 – Ställt cykeln? Nej, jag lämnade den till 
polisen igår. Förhoppningsvis hittar de ägaren 
och då kanske jag har tur och får en femtiolapp 
i hittelön.
 Självklart lämnar man en upphittad cykel till 
polisen. I alla fall om man heter Anders. 
Man kan konstatera att man lär så länge man 
lever.
 Det gör också den långe och stilige gästen 
som varit drogfri i 12 veckor. Innan dess har 
han använt droger varje dag sedan 1966. Nu 
går han på NA-möten, lämnar urinprov och är 
fylld av hopp och gigantisk lust. 
 – Nu har jag bestämt mig för att ta körkort!
Med den inställningen kan ingen tvivla. 

NÅGON SJUNGER ”Maj på Malö” och Olof häv-
dar bestämt att stolen bredvid honom är uppta-
gen. Janne som arbetar här fyller på fatet med 

smörgåsar som Marina i köket precis brett med 
smör och kalvkorv. Det är strykande åtgång 
och väderbitna, solbrända händer tar tacksamt 
emot vad som serveras.   
 Den tandlöse gamle mannen i strykfri beige 
rock får hjälp att bära sin gröttallrik till bordet. 
Marina berättar att han bor på ett äldreboende 
bredvid och att han varje dag besöker kaféet. 
Personalen på hans boende säger åt honom att 
det bara är hemlösa som äter på kafé Vasa-
gatan. Det påståendet avfärdar mannen som 
struntprat. Gröten smakar bra och han stortrivs 
i gemenskapen. 

FANTASTISK GLÄDJE är också när någon som 
kommit full varje morgon plötsligt dyker upp 
nykter. Eller när killen som sneglat åt samtals-
rummet under ett halvår, en vacker dag vågar 
ta första steget till kontakt.    
 Enorm lycka är att fem gäster sista tiden 
faktiskt slussats ut i arbete och att kaféet ibland 
är den enda fasta punkten där några små ömma 
ord, rena jeans, en kram eller diabetesinsulin 
verkligen kan betyda allt. Det måste även i sig 
ses som ett litet mirakel att 130 gäster dagli-
gen gärna söker sig hit, med eller utan stora 
ansträngningar. 

•••••

STUNDER AV LYCKA

//TEXT  TINA SJÖSTEDT

Nyvakna, stuptrötta eller pigga gäster äter mättande frukost på kafé Vasagatan- en 

oas med stor gemenskap och varm atmosfär. Nästan dagligen sker små eller stora 

händelser som berör och ger hopp. Solskenshistorier, finns de? Absolut!


