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Kanske låter det som en sliten klyscha, men 
på Göteborgs Räddningsmission är detta 
påstående till 100% sant! 
 Vi möter dagligen människor som vet att 
deras insats gör skillnad. Att vara delaktig i 
ett arbete som strävar efter att varje män-
niska har rätt till ett värdigt liv ger energi 
och glädje. 
 Det här numret av Din Nästa fokuserar 
på våra ungdomar. Framtidens Göteborg.
Vår stad står inför stora utmaningar. Senas-
te tiden har vi känt en stor oro för vår stads 
ungdomar. Skottlossning, bilbränder, arbets-
löshet och avsaknad av framtidstro.  
 I vårt förebyggande arbete har vi möj-
lighet att nå många av de ungdomar som 
saknar framtidshopp. Vi upplever att det 
finns så mycket energi och kreativitet hos 
många av dem och vi vill på alla sätt skapa 
ett klimat som föder hopp och tro för en 
ljus framtid. Vi vill erbjuda en plats att 
utvecklas och skapa något nytt.
 Lägerverksamhet, tennisskola, segling, 
olika mötesplatser, god gemenskap som 
skapar relationer med kompisar, men också 
med vuxna förebilder är avgörande för våra 
ungdomar. 

Vi som är vuxna har ett ansvar att hjälpa 
och vägleda våra ungdomar.  Att skapa in-
strument och förutsättningar. Att göra dem 
medvetna om mänskliga rättigheter och vad 
det innebär i praktiken.
 Under hösten kommer vi att ha många 
olika möten och events. Håll ögonen 
öppna! 
Redan nu vill vi göra lite reklam för våra 
julkonserter på Svenska Mässan, Kongress-
hallen den 6 december och i Betlehemskyr-
kan den 13 december.
 Vi hoppas att du vill fortsätta att vara 
delaktig i vårt viktiga arbete.  Vi ser fram 
emot att bygga ett bättre Göteborg och en 
innehållsrik höst med många visioner som 
förverkligas.

Allt gott!

Veronica Morales o Henrik Orrbeck
Tf. Direktorer

Din gåva och insats är oerhört viktig!
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mössor nu! 
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031-712 12 10
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Jonatan Sverker, 
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Prenumeration

Det kostar inget att får DIN NÄSTA 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.

Vill du ge en gåva till Räddningsmissionen

Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-441
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TENNISSKOLA PÅ 
SOMMARLOVET
Anyone for tennis? Javisst. Under sommaren deltog 12 barn i Räddningsmissionens nya sats-
ning: tennisskola. Skolan riktar sig till barn som brukar tycka att uppsatsämnet ”Mitt sommar-
lov” är en plåga. Den riktar sig med andra ord till dem som inte har så stora möjligheter att 
komma iväg på roliga saker under lovet.

TEXT  JENNIE DANIELSSON  FOTO ÅSA DAHLGREN
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KLOCKAN NIO STARTAR barn- och ungdomsleda-
ren Ammar Ahmed från sitt hem i Kvillestan. I 
Räddningsmissionens minibuss sitter sonen Baker 
med tennisracketen. Färden går mot några adres-
ser i Bergsjön och Hjällbo där flera barn – också 
de med tennisracketar - väntar på att få skjuts.
 Det är sommarlov och under sju veckor går 
de i Räddningsmissionens tennisskola som ar-
rangeras i samarbete med Ullevi tennisklubb och 
sportbutiken Young Sport.
Henrik Orrbeck, tillförordnad direktor vid 
Räddningsmissionen, har varit med och sytt ihop 
upplägget. Han är nöjd.
 – Ofta är det lagsport som erbjuds de här 
barnen. Tennis är en sport de kanske inte hade 
kommit i kontakt med annars, säger Henrik, som 
verkligen inte har något emot lagsport, gaisare 
som han är.
Han tyckte det var roligt att kunna erbjuda något 
mer exklusivt. Att det blev just tennis berodde 
på butiksägaren på Young Sport. Han ville bidra 
med utrustning och sina kontakter på Ullevi ten-
nisklubb. Ullevi TK nappade och bidrar med bra 
tider på tennisplanen och bra tränare.
 – Vi vill att de ska känna sig viktiga och 
sedda. Det höjer självförtroendet att kunna säga 
”Jag har spelat tennis i sommar”, säger Henrik.
 
Lär sig jobba i grupp
Henrik pekar också på idrottens fostrande funktion.
 – En idrottsledare kan betyda mycket som 
förebild, säger han.
Och även om tennis är en individsport menar 
han att tennisskolan lär barnen vad det är att 
jobba i grupp.
 Henrik Orrbeck har en bakgrund som lärare 
och rektor och under sin tid i skolvärlden träf-
fade han många barn som, när de kom tillbaka 
efter sommarlovet, inte hade någonting alls att 
berätta om för sina kompisar.
 – Att sitta och skriva uppsats om vad man 
gjort under sommarlovet – Mitt sommarlov -  för 
många var det hemskt. Vi lade av med det till 
slut, berättar han.
 Räddningsmissionen brukar ordna med 
kanotläger och utflykter. Att i år kunna erbjuda 
något utöver förströelse tycker Henrik känns bra.  
 Barnen får, förutom kul, också en färdighet de 
inte tidigare hade.

Hård träning
Strax före tio är bilen framme vid Gamla Ullevi. 
Nu väntar en timmes hård träning. Efter att ha 
spelat två gånger i veckan sedan första juli har 
barnen fått in den rätta knycken.
Ammar är med varje dag. Han kommer från Irak 
och i väntan på besked om uppehållstillstånd har 
han fått arbetstillstånd och plats på Räddnings-
missionen.

 – Många barn i Göteborg kommer inte iväg 
på något. Deras föräldrar saknar uppehållstill-
stånd, så de har ingen semester. Jag har tur, jag 
har ju jobb, säger han.
 Bollarna viner genom luften, alla ligger i.
En mamma är med vid kanten. Hon säger att 
hennes son tycker tennisen är jättekul.
 – Men tyvärr, han kommer aldrig att fortsätta 
med det. Det är en sport för rika.
Många skulle invända mot den beskrivningen. 
Tennis? Allt man behöver är en racket, sen kan 
man hyra bana, det kan kosta runt 140 kronor per 
timma. Men många har inte de pengarna. Och att gå 
i tennisskola, ja, det är det för många inte tal om.
 Men Henrik vill gärna se en fortsättning på 
det som de nu inlett.
 – Ett par av tränarna håller just nu på att 
höra efter om det finns tennisklubbar som ligger 
geografiskt bättre till för barnen, och om det 
går att ordna med subventioner för dem som är 
riktigt intresserade. Vi ska också se om vi kan 
hjälpa till, om det finns något utrymme i vår 
budget, säger han.
 
Många har bollkänsla
Sista kvarten är det tävling. Alla barn står på kö, 
en förälder står på andra sidan och slår snälla 
bollar till dem. Träffar de rutan får de fortsätta 
slå, missar de får de lägga ifrån sig racketen, 
springa över på motsatt sida, men om de lyckas 
ta en lyra på någon annans slag får de springa 
tillbaka och slå bollar igen. Den som är sist kvar 
med racketen i hand har vunnit. 

”Vi vill att de skall känna sig 
viktiga och sedda. Det höjer 
självförtroendet.”
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 En tjej slår en fin boll över nätet. Hon vänder 
upp handflatorna; Inne eller ute? Inne. Ammar 
fäller avgörandet, det blir inget snack om mil-
limetrar.
 Beröm varvas med pepp, strax ringer klockan 
och lektionen är slut. Barnen samlar in bollarna. 
En tjej kan inte låta bli att in i det sista slå bollar 
mot väggen.
 Det är tydligt att många har bollkänsla. Flera 
sysslar med fotboll. Saef, tio år, är en av dem
Han räknar upp sina favoritsporter:
 – Fotboll, basket, minigolf och … tennis.
Han tycker inte det var särskilt svårt att lära sig 
tennis.
 – Nej, jag kände mig bra första gången säger 
han med en självklarhet som kanske bara en 
tioåring kan uppvisa.
 
Knyter kontakter för livet
Kompisen Baker har också fotboll på första plats 
och basket på andra, men tennisen kommer på 
tredje.
 Efter lektionen sitter de i soffan i entréhallen 
och pustar ut.
 – Jag är svettig här, säger Saef och tar sig i nacken.

 Han säger att han varken är törstig eller 
hungrig.
 – Det är ramadan, förklarar Ammar.
Det innebär att man som muslim ska fasta från 
det att solen går upp tills den går ner igen.
 – Men jag köpte muffins till dem, det spelar 
ju tennis, de måste äta något, säger Ammar och 
skrattar.
 Räddningsmissionen ordnar även i år med 
läger för de barn de har kontakt med i sin verk-
samhet.
 – Skillnaden mellan en sådan här tennisskola 
och ett läger är att ett läger blir så intensivt, men 
det är över efter en vecka. Tennisskolan ger en 
kontinuitet över sommaren och de kan få chans 
att knyta kontakter för livet, menar Henrik.
Tennisskolan ska avslutas med en kväll på Rädd-
ningsmissionen. Då ska barnen få diplom.
Men några lektioner återstår innan dess. Ammar 
samlar ihop de barn han ska köra hem. När bilen 
är full bär det iväg hem igen.
.......
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I ARAD I NORRA RUMÄNIEN, nära den ungerska 
gränsen, arbetar den kristna hjälporganisationen 
Networks med att stödja den romska befolkning-
en på olika sätt. Man bistår med allt från akut-
hjälp till hjälp till självhjälp, mikrolån, utbildning 
och skolor för romska barn.
 Romerna i Rumänien lever i extrem fattig-
dom. Man räknas inte in i samhället eftersom 
man inte beviljas ID-handlingar och medborgar-
skap. De vuxna får inget arbete och de romska 
barnen får inte gå i skola. Romerna bor i slum-
men i områden där ingen annan vill bo. 
Mitt i detta arbetar Networks. 
 – De som vill förändra sina liv får möjlighet 
att göra det genom att få mikrolån och stöd till 
eget företagande, berättar Mikael Albertsson, 
från Göteborgs Räddningsmission. Antingen 
kan man få lån till ett växthus där man kan odla 
frukt och grönsaker för att sälja vidare och för-
sörja sig på, eller också kan man arbeta med att 
sticka mössor vid företaget ”DeCe Hats”. 
 – Den  största upplevelsen från resan var att 
möta en romsk man som tidigare levde i miss-
bruk hemlöshet, berättar Mikael Albertsson.  
 Mannen ville verkligen ändra sitt liv och fick 
chansen via Networks. Han fick ett mikrolån till 
ett växthus och idag är han självförsörjande. Det 
var otroligt starkt att se den mannens stolthet 
och hur han hade upprättats som människa och 
idag kunde leva ett värdigt liv.

Hjälpen på plats är oerhört viktig för att ro-
merna skall slippa åka runt i Europa och försörja 
sig på att tigga. Därför vill Göteborgs Rädd-
ningsmission stödja Networks. Men, vi är också 
medarrangörer till en workshop i november 
tillsammans med Göteborgs Kommun, Bräcke 
diakoni och Stadsmissionen om hur vi kan och 
bör hantera fattiga EU-medborgare som lever i 
Göteborg.
 Göteborgs Räddningsmission säljer de mössor 
som man tillverkar vid Networksföretag ”DeCe 
Hats” via vår webbshop.
 Nu har vi fått in nya modeller för året. Besök 
webbshopen redan idag och var med och stöd 
arbetet i Arad i Rumänien.
.......
Webbshop:  www.raddningsmissionen.se/butiken

HJÄLP TILL 
SJÄLVHJÄLP 
SKAPAR VÄRDIGHET OCH FRAMTIDSTRO

I augusti besökte Göteborgs Räddningsmission hjälporganisationen Networks i Rumänien. Syf-
tet med resan var att undersöka hur Räddningsmissionen skulle kunna utöka hjälpinsatserna för 
romer på plats. Resan ingick också iförberedelserna inför en workshop i Göteborg kring fattiga 
EU-medborgare som lever i vår stad.

TEXT  MALIN EKELUND  
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Göteborgs Räddningsmission har fått sin 
första iPhone app. Här kan du ta del av 
våra nyheter, läsa om vår värdegrund, 
kontakta oss eller skänka pengar till Rädd-
ningsmissionens verksamhet. Allt direkt i 
din mobiltelefon!
För att hitta appen går man enkelt in på 
Appstore och söker efter ”Göteborgs 
Räddningsmission”, så hittar man den där.
.......

Kolla in vår nya 
iPhoneapp!

Har du garn och stickor som du inte längre har använd-
ning för? Då får du gärna skänka dem till Göteborgs 
Räddningsmission! 
Vi behöver också pysselsaker som papper, glitter, färgpen-
nor, klistermärken mm till våra olika barn- och ungdoms-
grupper.
Olika sällskapsspel är också varmt välkomna.
Har du något att avvara så kommer 
det att bli till glädje på våra olika mötes-
platser för barn, ungdomar och vuxna. 
.......

VI BEHÖVER GARN, STICKOR, 
PYSSELSAKER OCH BRÄDSPEL

NYA MÖSSOR FRÅN RUMÄNIEN I VÅR WEBBSHOP

Räddningsmissionen säljer mössor tillver-
kade i Rumänien. (Se artikel på föregående 
sida.) Nu har vi fått in nya modeller för i år! 
Besök webbshopen redan idag och var med 
och stöd arbetet bland romer i Rumänien.

Webbshop:  
www.raddningsmissionen.se/butiken 
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Berättelser från barn med en förälder i fängelse. Elias 7 år:

Elias heter egentligen någonting annat. Han fick välja ett annat namn som han tyckte om och underteckna med det istället. 

Att dela med sig av det svåra är viktigt för barn som går och bär på 
tunga saker, som till exempel att ha en mamma eller pappa som sit-
ter i fängelse.
 Det här är den tredje annonsen i en serie där barn i den här 
speciella livssituationen bearbetar genom att berätta. Berättandet 
är en stor del i vårt arbete för att hjälpa barnen med sina tankar 
och kluvna känslor. Hos oss får de sätta ord på det de känner, vi 

stöttar dem i kontakten med föräldrarna och ger dem möjlighet att 
träffa andra barn i samma situation. Vill du också hjälpa till? Smsa 
”TRYGG” till 72 930 så skänker du 50 kronor. Tack för att du läste.

www.raddningsmissionen.se

NY KAMPANJ 
FÖR VÅRT 
ARBETE BLAND 
UTSATTA BARN
Just nu är den här kampanjen aktuell på spårvagnar-
na i Göteborg och som annonser i Göteborgs Posten.
Vi vill med den här kampanjen förmedla budskapet 
om hur otroligt viktigt det är för barn som har en för-
älder i fängelse att få sätta ord på vad man upplever. 
Att dela med sig av det svåra är viktigt för barn som 
går och bär på tunga saker, som till exempel att ha en 
mamma eller pappa som sitter i fängelse. 
Berättandet är en stor del i vårt arbete för att hjälpa 
barnen med sina tankar och kluvna känslor. Hos oss 
får de sätta ord på det de känner, vi stöttar dem i 
kontakten med föräldrarna och ger dem möjlighet att 
träffa andra barn i samma situation. 
Vill du också hjälpa till? Smsa ”TRYGG” till 72 930 
så skänker du 50 kronor. Tack för att du läste.
......

DRÖMMEN OM HIMLEN
 
EINAR EKBERGS SÅNGER 
SÖNDAG 16 OKTOBER kl 18.00 i ANNEDALSKYRKAN
 
Solist ERIK MJÖNES
Kören CALEIDO
OMORFIAKVARTETTEN
 
FRI ENTRÉ, insamling sker under kvällen till vårt arbete
För information: Henrik Orrbeck, h.orrbeck@raddningsmissionen.se
 

KONSERT
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Sommarjobb som kan förändra världen. Just det fick tio ungdomar i somras.
Genom Göteborgs Räddningsmission blev de ambassadörer för mänskliga rättigheter.

TEXT & FOTO  JONATAN SVERKER

EN FALURÖD LÄGERSTUGA mitt i ingenstans. Det är 
tyst och grått, regnet hänger i luften. Men inifrån 
stugan hörs ivriga röster. Där är en grupp gymna-
sieungdomar samlade som pratar om orättvisor i 
samhället och hur de kan skildras.
 – Vi gör en film om genus!
 – Eller om läkare som skriver ut alldeles för 
tunga mediciner till ungdomar så att de blir 
beroende.
 – Hatbrott.
 – Att det borde vara gratis kollektivtrafik!
De sätter upp post it-lappar på en tavla med allt 
som de vill förändra och det som gör dem arga 
eller ledsna. En kille tycker det är viktigt att dis-
kutera våldet i förorterna. En annan tjej menar att 
det som borde lyftas fram är rätten till frihet.

Nytt och banbrytande
 – Ni bara sprutar av idéer, säger Virge Tikas 
imponerat.
 Hon arbetar för Göteborgs Räddningsmis-
sion och är en av dem som leder utbildningen av 
rättighetsambassadörerna. Projektet är nytt och 

banbrytande. Tio vanliga ungdomar som sökt 
sommarjobb inom Göteborgs kommun har fått 
chansen. Som rättighetsambassadörer har de i 
uppdrag att förändra världen, eller åtminstone 
lära sig att se vad som bör och kan göras. Tanken 
är sedan att de ska föra ut sina kunskaper till an-
dra, bland annat genom film och musik, så att allt 
fler engagerar sig mot kränkningar och övergrepp.
 De befinner sig i stugan utanför Vårgårda för 
att lägerlivet ska hjälpa dem att komma närmare 
varandra och de har också lättare att koncentrera sig 
på uppgifterna. Några av ungdomarna huttrar under 
en filt, men de verkar alla glada över sommarjobbet.

Positiv överraskning
 – Man förväntade sig att hamna på ett äldre-
boende eller att plocka skräp. Detta visste jag inte 
alls vad det var när jag fick reda på att jag fått det, 
säger Josef Alcar, 16 år.
 – Men det blev det en väldigt positiv över-
raskning. Man får lära sig om olika människors 
rättigheter och vad man kan göra för att förändra, 
säger Felicia Kurtyan, 18 år.

UNGA AMBASSADÖRER 
FÖR MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER
”OM VI KAN RÄDDA ETT LIV ÄR DET VÄRT 
ENORMT MYCKET!”
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+
 – Som att man inte förväntar sig lika mycket 
av tjejer som av killar, att man inte blir tillfrågad 
för att man är tjej, säger Liliana Fernandez Pabon, 
15 år.
 – Jag tycker kränkningar är något man ser 
överallt på arbetsplatser och i skolorna. Männis-
kor är ofta elaka mot varandra. Om du inte har 
lika fina kläder som dina klasskamrater så kan du 
bli utstött, säger Felicia.
 De kommer från olika delar av Göteborg och 
har därför med sig olika erfarenheter och åsikter.
 – Vi kommer överens ganska bra, även om vi 
är ganska olika. Vi lär oss mycket av varandra och 
för att genomföra detta krävs att vi klarar av att 
samarbeta, säger Felicia.
 Det märks på deras engagemang att detta inte 
är ett vanligt sommarjobb som de bara gör för 
lönen utan något de kommer att bära med sig lång 
tid efteråt.
 – Istället för att lära ungdomar att plocka 
skräp så borde fler få göra detta. Ge hundra ung-
domar sådana här jobb så skulle det hända saker, 
säger Felicia.

Kan göra skillnad

Göteborgs Räddningsmission genomför utbild-
ningen tillsammans med Rädda barnen och United 
sisters - Fryshuset. Yvonne Lagerstedt är en av 
initiativtagarna, och hon berättar att det är arbetet 
för jämställdhet i Angered som inspirerat dem att 
finna nya vägar och med kommunens hjälp skapa 
rättighetsambassadörer.
 – När ungdomarna kom hit frågade vi hur 
många som hört talas om Barnkonventionen. 
Nio av tio sa att de inte gjort det. Det är också en 
kritik Sverige får av FN att alldeles för få känner 
till vilka rättigheter som finns. Det måste ändras, 
säger Yvonne.
 I ungdomsgruppen fortsätter utbildningen. En 
del av kunskapen är svår att hantera, som att 60 
miljoner kvinnor är försvunna, en del på grund av 
människohandel.
 – Det kan kännas hopplöst, och jag känner 
mig maktlös. Vad kan jag göra som bara är en 
människa? Det tär på en, säger Felicia.
 – Vi kanske kan göra någon liten skillnad, 
om vi kan rädda ett liv var är det väl värt enormt 
mycket, säger Josef.
.......
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BO CARLSSON VISAR oss runt i det gigantiska 
centrallagret någon kilometer utanför Ullared. 
Jättekartonger är staplade på höjden och bred-
den och här arbetar sex personer med att ta 
emot, sortera och förse butiken inne i samhället 
med skor.
 – Personalen är mycket engagerad i våra 
olika hjälpinsatser, säger Bo Carlsson. Vi pratar 
om det på fikarasterna vilka skor vi kan plocka 
ut och skänka. Killarna på centrallagret har fria 
händer att plocka ut det som de tycker passar 
bra att ge bort. Alla som jobbar hos oss vill 
hjälpa till.

2 000 par skor varje gång
Bo Carlssons Sko Boo har skänkt skor till Gö-
teborgs Räddningsmission i sju år. Det blir två 
leveranser per år och cirka 2000 par skor varje 
gång.
 – På sommaren är det mest joggingskor och 
på vintern blir det kängor och grova skor.
 – Jag var på Räddningsmissionens kafé 
en gång för två år sedan, fortsätter Bo Carls-
son.  Det var lite speciellt, säger han och ler vid 
minnet. Gästerna stod liksom uppradade när vi 
kom med bilen och alla var ivriga att hjälpa till. 
Vi kom med en leverans direkt efter lunchen 
som serverades då, så killarna var nog både 
som snyggast och nyktrast vid just den tidpunk-
ten.  De var lätta att prata med och oerhört 
positiva. Det är bra människor. Duktiga. 

Inte en enkel fråga
 – Jag frågade personalen på kaféet ifall de 
hemlösa säljer vidare skorna de får, men det gör 
de inte, säger Bo Carlsson. Man sade att sådant 
skulle sprida sig direkt, så det går inte.
 – Egentligen är det bedrövligt att det finns 
hemlösa i Sverige idag, fortsätter han. Men, på 
något sätt så har ju flera satt sig i sin egen sits. 
Man har hamnat där på grund av alkohol, sjuk-
dom eller missbruk. Det är inte en enkel fråga.  
Men, det är otroligt att Räddningsmissionen 
och andra liknande organisationer finns!
Bo Carlsson tror att det alltid kommer att fin-
nas fattigdom och hemlösa.
 – Jag tror inte att hemlösheten går att arbeta 
bort. Men, det finns alltid människor som vill 
hjälpa till, volontärer eller gåvogivare till exempel.

Noga med vad man skänker till
Sko Boo sponsrar också idrottsföreningar och 
skänker skor till utlandet, som exempelvis till 
Polenhjälpen.
 – Men, vi är noga med vad och vilka vi 
skänker till, säger Bo Carlsson. Kanske särskilt 
när det gäller utlandet. Det sker för det mesta 
genom personliga kontakter, att någon i perso-
nalen känner till ett bra projekt, ett barnhem el-
ler en skola. Och då följer oftast någon av mina 
medarbetare med för att se att skorna kommer 
fram till rätt ändamål.
 Förra året skänkte man skor till en skola i 

Man har försett Ullareds besökare med skor i över 42 år. Här passerar årligen 500 000 par.  Omsätt-
ningen motsvarar 15 normalstora butiker. 
Och varje år skänker Sko Boo i Ullared cirka 4 000 par skor till Göteborgs Räddningsmission.
- Vi har aldrig rea, säger grundaren Bo Carlsson. Allt som vi inte säljer skänker vi bort.

TEXT  MALIN EKELUND   FOTO STANLEY EKELUND

SKÄNKER SKOR 
TILL HEMLÖSA
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Rumänien. Det var35 barn som fick tränings-
skor och gummistövlar. Och en kompis till 
Bo Carlsson skänkte andra saker som barnen 
behövde, skolbänkar, lampor och annat.
 – Det är många människor som vill hjälpa 
till i samhället, säger Bo Carlsson. Jag tror att 
jag är ganska vanlig.

Vill dela med mig
CSR (Corporate Social Responsibility),eller 
företagens sociala ansvarstagande i samhället, 
måste vara spontant och med hjärtat tror Bo 
Carlsson. Det måste komma från en äkta öns-
kan om att vilja göra gott. Det får inte handla 
om att man skall synas i massmedia eller att 
man skall klappa sig själv för bröstet och tycka 
”Oh, så bra jag är!”
 – Min drivkraft är att jag vill dela med mig, 
säger han. Jag hjälper till privat också och det 
känns bra. Jag har så mycket att vara tacksam 
över; jag har jobbat i 50 år och alltid tyckt att 
det har varit roligt. Jag har aldrig varit sjuk och 
jag har inte varit borta en enda dag från jobbet. 
Så, jag vill gärna dela med mig av det som jag 
har fått i livet.

Affärsman ut i fingerspetsarna
Bo Carlsson startade Sko Boo i Ullared för 42 
år sedan. Han var ungdomskamrat med Göran 
Carlsson som startade GeKås klädvaruhus.
 – Det var spännande tider, säger han. Vi var 
ju entreprenörer båda två och Ullared har alltid 
varit en knutpunkt för handel och resande. Vi 
ville satsa här och göra något i vår barndoms 
hembygd.
Och det har gått bra. Idag omsätter SkoBoo 
cirka 90 miljoner kronor per år och på central-
lagret passerar cirka 500 000 par skor.
 – Jag är tacksam över att det har gått så bra, 
säger Bo Carlsson. 
Vi pratar vidare om detta med att göra affärer, 
utvecklas och att gå vidare. Är det inte dags att 
dra sig tillbaka nu efter väl uträttat värv?
 – Nej, verkligen inte säger Bo Carlson och 
skrattar. Jag är en affärsman ut i fingerspetsar-
na, att köpa och sälja är det som är min driv-
kraft. Det är roligt att göra affärer helt enkelt!
.......

 

Sven-Anders Johansson och de andra medarbetarna på centrallagret har fria händer att 
plocka ut det som de tycker passar bra att ge bort.
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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 Henrik Orrbeck på 0739-01 41 99.

A
AB Veden
Activema
Agoodtshirt
Advokatfirman Glimstedt
Alexandersson Fastigheter 
i Göteborg AB
Alufront
Andreassons Musik
Askania
Assmundsons Golv AB, 
Västra Frölunda

B
Before Deadline
Birgers Chark
Biscotti
Björk Eklund Group
Blennermarks Lastbilar, Trollhättan
Bo Lönn & partner
Brandströmska skolan
Broström AB
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Camoni grafisk formgivning
Castellum AB, Göteborg
CeGe Fisk AB
Chexet kalligrafi & illustration
Cissi Glittvik Hopp och Tro
Curves gymstudio
Cybercom group

D
Dagab Färskvaror, Göteborg
Dahls Bageri, Göteborg

E
Effect Management, Göteborg
Ektank AB
Elof Hansson, Göteborg
Espresso House Vasaplatsen
Ethcom
Evald Lindqvist homeopati och
naturmedecin

F
Faktum
Floda Glasmästeri
Fotograf Linda Gredåker
Fotograf Nina Bohman

Fotograf Ulrika Olsson
Fotograf Åsa Dahlgren
Freeport, Kungsbacka

G
Gamle Port, Göteborg
GF Konsult
Gillis Edman Begravningsbyrå,
Göteborg
Goss Reklambyrå
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Gärdhagen Akustik
Gäsene Mejeri, Ljung
Göteborgs Posten

H
Hallsås Bygg
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
IKEA Kållered
Infotorget

J
JKL
Journalist Jennie Danielsson
JP Publishing

K
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klemets & Andersson Consulting,
Sävedalen

L
Lasse Majas konditori
Lions Gothia
Lotus Assistans AB
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Mr Bygg AB, Göteborg

N
NFS
Nobel Biocare
Nordsjöfisk
Norkonsult

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

P
Parasoll
Partille Implantatcenter
Pikenborg AB
Piwa food AB, Lerum
Portteknik, Göteborg

R
Restaurang Ivfars, Mölndal
Reningsborg
Ronald McDonald House, Göteborg
RUAG
Räkexport, Göteborg

S
SCA
Sirius Rederi
Skene Järn, Skene
Sko Boo, Ullared
Smedia, Göteborg
Spamdrain
Studsexperten
Svenska Mässan, Göteborg

T
Tango Mentor
Team Dagnelid
Team Lundblad-Edgren
Thomas Shirt Factory, Askim
Torsten Lundblad tandläkare,
Göteborg
Tvåtumfyra
Tärntank Rederi AB, Donsö

V/W
Wallenstam, Göteborg
Wallstreet, Göteborg
Wallex, Göteborg
Veritas Tankers Rederi AB
Västsvensk Tidningsdistribution

Y
Yngves Livs, Donsö
Young Sport

Å
Åkes Hönökaka, Torslanda
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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

Fredagen den 9 september öppnade Göteborgs 
Räddningsmission butiken Lime. 
 Här säljer vi närodlade och giftfria frukter, 
grönsaker och rotfrukter från Björlanda Prästgård. 
Ägg från utegående fria höns på Prästgården och 
lammkött från våra egna lamm kommer också att 
finnas i utbudet, samt ekologiska produkter som 
müsli, marmelad, chutney och liknande.
 Allt är närproducerat och i möjligaste mån 
både odlat och tillagat hos Göteborgs Räddnings-
mission.

Lime är en satsning på socialt företagande, som är 
något helt nytt för Räddningsmissionen.
Socialt företagande handlar om att driva vinstge-
nererande verksamhet där allt överskott går till 
vårt sociala arbete. Detta samtidigt som vi kan 
erbjuda sysselsättning, lärande och utveckling för 
våra deltagare direkt i själva produktionen, bered-
ningen och försäljningen. 

Välkomna att besöka och handla i vår fräscha butik!

I BUTIKEN LIME SALJER VI 
NARODLAT OCH GIFTFRITT

..
..

FAKTA BUTIKEN LIME
Allmänna vägen 16  I  414 60 Göteborg
Öppet: mån – fre 10:00 – 18:00, lör: 10:00 – 14:00
Lime pa Facebook: 
www.facebook.com/limegoteborg
E-post: lime@raddningsmissionen.se
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