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Om jag säger Göteborgs Räddningsmission vad tänker du på då? Är du som de flesta 
svarar du förmodligen något som kan associeras med hemlöshet. Och det är inte så 
konstigt, i mer än 60 år har vår organisation jobbat för människor som saknar bostad, 
pengar, sammanhang och gemenskap.

Dagens hemlöshet har många ansikten. Å ena sidan kan man säga att fler än någonsin 
har möjlighet att sova inomhus. Regeringens ”tak över huvudet-garanti” har varit ett 
viktigt steg i rätt riktning. Å andra sidan visade Socialstyrelsen i en rapport för något 
år sedan att hemlösheten ökar i nästan alla grupper och allra mest för familjer, kvinnor 
och utrikes födda (för att inte tala om EU-migranterna som inte räknas i statistiken). 
Enligt rapporten är 3300 personer hemlösa i Göteborg i bemärkelsen saknar varaktiga 
boendelösningar. Och trots kommunens insatser att erbjuda tak över huvudet för alla 
bor fortfarande cirka hundra personer i Göteborg mer ute än inne. Vilka siffror man 
än väljer att titta på är det en tragedi, inte värdigt ett välfärdssamhälle som vårt.

Så vad gör vi på Räddningsmissionen för att minska hemlösheten idag?

För det första vill vi se till att människor i utsatta situationer får sina grundläggande 
behov tillgodosedda Vi möter varje dag på våra mötesplatser mer än hundra personer 
som får gemenskap, ett mål mat, tillgång till kläder och duschar eller en säng för natten. 
Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle är dessa behov fortfarande högst påtagliga för 
många människor.

För det andra vill vi motivera till förändring för människor vi möter. Ofta handlar det 
om konkret hjälp med att upprätta en fungerande kontakt med sociala myndigheter 
eller kunna vara ett stöd med att få det egna boendet att fungera. Förändringsperspek-
tivet är enormt viktigt, om samma person kommer till våra mötesplatser år efter år i 
samma utsatta situation måste vi inse att vi inte har lyckats.

För det tredje vill vi hjälpa människor vi möter bort från isolering och ensamhet till 
värdiga liv och meningsfulla sammanhang. Just idag träffade jag Tomas, en före detta 
tung missbrukare som för inte så länge sedan skrämde slag på varenda fältarbetare i 
den här staden. Idag är han sedan fler år tillbaka nykter och drogfri och har hittat sitt 
sammanhang i en av stadens församlingar. Att vår organisation kunde få vara en 
pusselbit i det miraklet är stort och ett bevis på att det vi gör fungerar.

Avslutningsvis, snart är det jul. Och när Gud i julberättelsen dyker upp är det inte som 
en furste i ett palats. Istället uppenbarar han sig som ett skrikande hjälplöst barn utan 
ordentlig bostad med tak över huvudet. Det säger både något om Gud och om hur 
våra prioriteringar borde se ut. Ge därför gärna en generös gåva den här julen som en 
markering för dig själv att ditt liv i grund och botten inte bara handlar om dina behov 
utan också om andras.

En fin advent- och julmånad önskar jag er alla!

Emil Mattsson,Direktor 

TAK ÖVER HUVUDET
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Caféet ovanpå Matteuskyrkan i Majorna är 
fullt. En efter en har de kommit hit, in från den 
regniga oktoberdagen. Yngre, äldre, kvinnor, 
män. Alla romer från Rumänien, de flesta av 
dem är Faktum-försäljare, andra står i kö för 
att få bli. De får undervisning i svenska varje 
måndagseftermiddag med hjälp av Göteborgs 
Räddningsmission och tidningen Faktum.
– Hej, hur mår du?
– Bra, du? 
Någon råkar svara sitt namn istället, till allmän 
munterhet hos dem som behärskar svenskan lite 
bättre. Men stämningen är varm, förväntansfull. 
Tre volontärer cirkulerar runt bland borden, 
gymnasieläraren och diakonen Inger Hjertén är 
ny för idag och går igenom veckodagarna med 
sin grupp. 
– Vad var det för dag igår? Söndag, bra! Och 
imorgon?
Flera av romerna i hennes grupp är ganska unga 
och snappar snabbt skillnaden mellan idag, igår 
och imorgon. 
Ion Stan, som jobbar för Göteborgs Räddnings-
mission, översätter åt en äldre kvinna som har lite 
svårare att följa med.  De romer som kommer hit 
varje måndag gör det med vetskapen att om det 
överhuvudtaget ska finnas någon möjlighet att 
klara sig i Sverige, så måste de lära sig svenska. 
Så snabbt som möjligt. Utan språket – noll chans 
till jobb. Och kön till att få bli Faktum-försäljare 
är dessutom ganska lång. Men, de som deltar i 
undervisningen får några gratisexemplar som de 
kan sälja. 

Fokuserade, motiverade och ambitiösa
Sara Brunnegård är lärare i svenska som andra-
språk och dessutom jobbar hon på förskolan för 
romska barn i Matteuskyrkan. Det är hon som 
leder svenskaundervisningen, och hon berättar att 
inför starten var många negativa. ”Det kommer 
bara att bli stökigt”, var en vanlig kommentar, 
”de kommer inte att komma i tid” var en annan. 
Farhågor som kom på skam. Första lektionen 
förklarade Sara att hon förväntade sig att de 
skulle komma i tid, att de skulle respektera 
lärandet och varandra. Och att de i sin tur kunde 
förvänta sig att hon skulle hjälpa dem efter sin 
bästa förmåga. 
– Man kan inte utgå från att alla ska veta vad 
som gäller utan att berätta det först.  De romer 
som kommit hit är en lärares dröm, för de är så 
oerhört fokuserade, motiverade och ambitiösa. 
De som inte har kunnat komma i tid har ringt 
innan, berättar Sara. 

Aldrig gått i skolan
Första gången de träffades, tog Sara varje delta-
gare i hand och presenterade sig, vilket många 
av romerna över huvud taget inte var vana vid. 
Några blev tårögda.  Många av dem har inte gått 
i skola så mycket som en dag hemma i Rumä-
nien, och kan varken läsa eller skriva. Ytterligare 
ett handikapp, i en redan utsatt tillvaro. Deras 
behov är alltså så mycket större än några timmar 
en måndagseftermiddag, vilket Sara kan tycka 
är frustrerande. Samtidigt gör hon allt hon kan 
för att dessa timmar ska bli så meningsfulla som 

Loredana har aldrig gått i skolan, men på svenskaundervisningen för romer i Matteuskyrkan har hon lärt sig 
skriva sitt eget namn. Ett viktigt steg för att få lite mer makt över sitt liv och sin framtid.

TEXT: PERNILLA FREDHOLM FOTO: KATJA RAGNSTAM

ATT KUNNA SKRIVA 
SITT EGET NAMN 
ÄR EN STOR SEGER

>>>
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SARA BRUNNEGÅRD ÄR LÄRARE 
I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
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”När hon var femton år var hon för sönderskuren för att kunna användas i prostitution i Neder-
länderna men hade inget hem att återvända till”, berättar politikern Lívia Járóka om en romsk flicka 
som sålts som barn. Flickans berättelse måste vi använda för att förhindra att fler flickor lockas iväg, 
tillägger hon. För att förhindra att föräldrar säljer sina barn i hopp om att de ska få det bättre än i 
misären hemma. Flickans berättelse, och andra offers, måste vi använda oss av för statistiken verkar 
inte räcka för att väcka den politiska vilja som behövs, och för att locka fram den medmänsklighet 
som lyser med sin frånvaro.
 
Medellivslängden för romer är 12 år kortare än genomsnittet. 90 % av EU:s romer lever under fattig-
domsgränsen. Många av dem i extrem fattigdom. Bara 15 % av romska barn avslutar grundskolan. 
Alla siffror pekar åt ett och samma håll. Statistiken fastslår vad vi redan vet. Romerna har tvingats ut 
ur samhället.
 
När det offentliga samhället inte inkluderar, dyker andra makter upp och fyller tomrummet. Den 
organiserade brottsligheten har hittat en utsatt grupp i samhället som är lätt att utnyttja och tvinga 
in i dagens moderna slaveri. EU har lyckats få alla 28 länder att skriva nationella handlingsplaner 
för inkludering av romer, men det räcker givetvis inte för att råda bot på den marginalisering och 
våld som romerna utsatts för i hundratals år. Det behövs engagemang från fler, på alla nivåer, 
också lokalt. Lösningen heter inte begränsning av den fria rörligheten för vissa EU-medborgare. 
Inte heller ett förbud mot tiggeri. Eller något polisregister över romer.
 
Romerna är en del av Europa och en del av vårt samhälle. Vi behöver inte fler diskriminerande lagar, 
diskussioner eller marginaliserande åtgärder. Vi måste alla – ministrar, parlamentariker, lokala politiker, 
organisationer och medborgare – stå upp mot intolerans, och erbjuda mer än kortsiktiga projekt. 
Det behövs en uttrycklig politisk vilja att inkludera, och åtgärder som är långsiktiga och varaktiga. 
Det löses inte över en mandatperiod, och vinner kanske inte några val, men det är på tiden att vi gör 
något ordentligt under vår tid som ansvariga och som medmänniskor.

Cecilia Malmström
EU-kommissionär

BEHOVET AV LÅNGSIKTIG 
MEDMÄNSKLIGHET

FOTO: EUROPEAN UNION

möjligt. Dels att varje individ ska bli sedd och 
respekterad, och därtill att de ska få med sig delar 
av det svenska språket som de kan använda i sin 
vardag, på gatan. Men, också för att så ett frö om 
hur viktigt det är med utbildning – att det kan 
göra stor skillnad.
– Flera av romerna som kommer hit har barn 
på vår öppna förskola här i Matteuskyrkan, och 
det känns så viktigt att motivera föräldrarna att 
uppmuntra sina barn att studera, om det finns 
möjlighet. 

Skriva sitt eget namn – en seger
På svenskalektionerna ligger fokus på vardagliga 
ord och fraser som hör ihop med olika situationer 
och personer, att lära sig klockan och vilken dag 
det är. Volontärerna som hjälper till är ovärder-
liga, konstaterar Sara, för annars blir det svårt att 
se varje individ och vad hen kan eller inte kan. 
Några av dem som är analfabeter har under de 
veckor som gått lärt sig skriva sitt eget namn, 
vilket är något ganska oerhört, egentligen, kon-
staterar Sara:
– Tänk att kunna skriva under viktiga papper 
själv, det är ju en fantastisk seger och ett viktigt 
sätt att få lite mer makt i sitt eget liv!
Loredana är en av dem. Hon har bott sju år i 
Sverige och har två barn. Någon skola har hon 
aldrig gått i och här i Sverige har hon hankat sig 
fram genom att flytta runt i tillfälliga lägenheter.  
Nu säljer hon Faktum i Alingsås.
– Det går ganska bra, människor är ofta snälla, 
säger hon på knagglig svenska. 
– Jag berättar att jag säljer tidningen för att få 
pengar till hyra och mat för mina barn. I Rumänien 
var livet väldigt svårt, min mamma hade mycket 

problem. I Sverige är det bättre, men också svårt. 
Snart måste jag flytta igen, och det är jättejobbigt 
för mina barn. 
Hon har ingen aning om hur hon länge hon 
kommer att kunna stanna här, eller hur det ska 
gå med hennes liv. Men svenskaundervisningen 
i Matteuskyrkan är väldigt viktig för henne, 
förklarar hon. För här har hon lärt sig skriva sitt 
namn. Hon visar i min anteckningsbok, stavar 
mödosamt och koncentrerat med stora bokstä-
ver. Ler stort och stolt när hon tittar upp. 
– Jag förstår mycket svenska, men pratar inte 
så bra. Och nu måste jag verkligen lära mig att 
skriva.

Vill kunna försörja sig själva
Sara Brunnegård är varm i hjärtat efter varje 
måndag, och frågar sig om ett jobb kan bli 
roligare än så här. Detta trots misären som 
hennes elever kommer ifrån, och dessutom delvis 
fortfarande lever i. Hon tycker de är fantastiskt 
modiga, som vågat lämna sitt land och sitt 
sociala sammanhang för en osäker tillvaro på en 
främmande plats. Många tror att romerna tigger 
för att de valt den lättaste vägen, eller för att de 
är offer för ligor. Men varken polisen, kommu-
nen eller Räddningsmissionen har kunnat hitta 
några bevis för att romerna tigger, sjunger eller 
spelar för någon annans räkning än sin egen.
– De som jag har träffat vill ju inget hellre än 
att hitta någonstans att bo och kunna försörja 
sig själva. Och att de kommer hit varje måndag, 
trots att många av dem tycker det är jobbigt för 
att de inte kan vare sig läsa eller skriva – det är 
verkligen modigt!
.......
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I vår stad lever över 3000 människor utan ett eget hem. Köp ett av våra 
pepparkakshus så hjälper du oss att hjälpa. Husen i byggsats hittar du i vår 
webbshop och på vårt kontor, Andra Långgatan 29. Tack för att du bryr dig.

VISA DITT ENGAGEMANG! Bygg, pynta och fota ditt hus, dela bilden på Instagram,  
tagga #husforhemlosa. Ett bidrag kommer utses till vår favorit, men alla är lika värdefulla.  
Läs mer och se alla hus på raddningsmissionen.se/husforhemlosa

BYGG ETT HUS FÖR  
GÖTEBORGS HEMLÖSA

 100:- 70:- går oavkortat  till vårt arbete bland  socialt utsatta.

Tack till Pour B
on och fotog

raf Jesp
er O

rrb
eck.

I VÅR WEBBSHOP HITTAR DU  
JULKLAPPAR SOM GÖR SKILLNAD!
Nu har vi gjort vår webbshop extra julfin! Här hittar du perfekta julklappar till både familj, släkt och vänner.

www.raddningsmissionen.se/webbshop

 

bild: marcel pabst fotografi

låT oss presenTera

årets LUCIAKANDIDAter

NU är Det DAgs Att röstA frAm DIN fAvorIt. rINg IN för Att LyssNA oCh röstA på DeN DU tyCKer sKA bLI  
göteborgs LUCIA 2013. AllA pengAr från röstningen går till göteborgs räddningsmissions Arbete mot  
hemlöshet. så NU är Det DIN röst som räKNAs. vILL DU vetA mer om årets LUCIA, gå IN på goteborgsLUCIA.se

Emelie
0939-111 90 44

4
Christina

0939-111 90 43
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0939-111 90 42

2
Ida Linnéa 

0939-111 90 41

1

Sandra
0939-111 90 47

7
Helena

0939-111 90 46

6
Ellen

0939-111 90 45

5

         lyssna 

och rösta

LyssNA på ALLA  

KANDIDAter för  

orDINArIe sAmtALs-

KostNAD. först När  

DU väLjer Att röstA  

 sKäNKer DU 

           
     9,90 kr

En riktigt god Granjul

En härlig barnbok som handlar om tre granar 
som undrar hur julen ska bli. Förhoppningar 
och drömmar möter verkligheten och julen blir 
ganska bra till slut. 

Pris 125 kr, varav 50 kronor går till Solrosen, 
Räddningsmissionens verksamhet för barn med 
en mamma eller pappa i fängelse.

Ekologisk julkorg och julpåse

Påse 150 kr, Innehåller: Biscotti, Delikatess-
knäcke, Chutney / marmelad & Oliver Kalamata.

Korg 350 kr, Innehåller: Chutney / marmelad; 
Te, Ullstrumpa & Delikatessknäcke.

Allt utom oliver, te och strumpor är LIMEs  
egengjorda produkter.

Handsydda förkläden 

Detta kraftiga och stilrena förkläde är handsytt 
i vår egen syateljé. Välgjorda och praktiska 
detaljer som hämpor på framsidan för att hänga 
exempelvis en handduk i. En perfekt julklapp!

Pris 150 kr, varav 75 kr går direkt till vårt 
sociala arbete i Göteborg.

Solrossmycket

Silversmed Carina Fransson (Cafra Design) har 
skapat detta unika halsband i äkta silver. 

Smycket är 3,5 x 4 cm och levereras med 42 cm 
svart, rund läderrem, med lås. Presentask ingår. 

Pris 650 kr, varav 250 kr går till Räddnings-
missionens arbete bland utsatta barn.

125 kr

150 kr 650 kr350 kr

150 kr
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PÅ 35:AN ÄR 
DET LUGNT 
OCH TRYGGT 
– Jag försöker alltid övernatta på 35:an, för här är det tryggt och lugnt. Och det finns alltid någon 
att prata med, man blir bemött med respekt, säger Lillemor, som är 67 år och hemlös.

TEXT: PERNILLA FREDHOLM FOTO: KATJA RAGNSTAM
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länka människor tillbaka till socialtjänsten så att 
de på sikt kan få eget boende. 
– Det kommer hit en fältarbetare från kommunen 
fyra dagar i veckan, som hjälper till och bokar 
möten för dem som vill och behöver. Och det 
finns de som gått från hemlöshet på gatan till 
eget boende, och det känns fantastiskt varje gång, 
berättar Lotta.

Från ett vanligt Svensson-liv
En av alla de som brukar övernatta på 35:an 
är Lillemor. Hon kommer från ett Svensson-liv 
med barn och jobb berättar hon, men hamnade i 
alkoholmissbruk som trettioåring. 
– Jag kan inte skylla på något eller någon. Jag har 
haft en bra barndom, även om det var ganska 
fattigt. Men jag blev sexuellt utnyttjad av en släk-
ting när jag var liten, och det var först som vuxen 
som jag vågade berätta det för någon. 
Kanske kan hennes drickande ha med den hem-
ska upplevelsen att göra, resonerar Lillemor. Att 
hon aldrig riktigt tog tag i det trauma som den 
orsakade. Men återigen – hon vill inte skylla på 
någon, säger hon bestämt. Under tio år var hon 
nykter och jobbade med Länkarna, men för ett 
tag sedan bodde hon tillsammans med en man 
som slog sönder lägenheten, och fick börja hyra 
i 2:a hand. Till slut hamnade Lillemor på gatan, 

även om hon då och då sover över hos vänner.
– Jag har bott på andra akutboenden innan jag 
kom hit till 35:an, men där är en sådan stökig 
och otrygg miljö, så det orkar jag bara inte med. 
Det är bara en massa prat om knark hela tiden, 
så det är konstigt att jag inte blivit narkoman. 

Men jag har bara haft ett återfall på elva månader, 
och det var alkohol. Och det återfallet fick mig 
verkligen att bestämma mig: Jag är för gammal 
för att hålla på och supa. Det är inget att ha, 
det livet. 

Svårt att få hjälp
Men om man inte är missbrukare, är det mycket 
svårare att få hjälp av socialen, menar Lillemor. 
Så hon har ingenting med ”soc” att göra, och 
vill egentligen inte ha det heller. Hon tar en dag i 
taget, försöker hjälpa och stötta andra missbru-
kande kvinnor hon känner sedan Länken-tiden, 

Regnet piskar både horisontellt och vertikalt, 
precis som det brukar i Göteborg. Byxbenen är 
blöta och paraplyet vill vränga sig ut och in när 
jag stretar förbi Hagabion. Spårvagnarna gnisslar 
och människor korsar stressat övergångsställena 
på väg till jobb och skola. När jag kliver in på 
35:ans akutboende är det som att trycka på en 
knapp: Lugnt och varmt. Lågmält pratande, 
levande ljus i lyktor på köksbordet. Det doftar 
kaffe.  Tio hemlösa människor har tillbringat 
natten här och börjar vakna en efter en, för att 
få sig frukost i köket och kanske duscha. Under 
natten har personalen tvättat och torktumlat 
kläder för dem som behöver. Det råder en nästan 
fridfull stämning.
– Ja, det är nästan alltid så här. Och det brukar 
vi ofta få höra av dem som övernattar – på 35:an 
är det lugnt och tryggt, därför vill de komma hit, 
konstaterar Filip Forslund, som jobbat här i två 
och ett halvt år.

Alla kan stänga dörren om sig
På 35:an finns tio sängplatser i enskilda rum, så 
att alla kan få stänga dörren om sig. Här kan man 
gå och lägga sig på direkten om man vill, eller 
kanske varva ner en stund i soffan i tv-rummet. 
Det är alltid två personal som jobbar varje natt, 
en som har sovande jour och en som är vaken 

och bara är, ifall någon vill prata, berättar Lotta 
Johansson, som också jobbar på 35:an.
– Det är väldigt viktigt att atmosfären är lugn och 
trygg, för de hemlösa har en sådan tuff situation 
på dagarna när de stressar runt med sina väskor 
och försöker ta sig igenom tillvaron.
Inför varje övernattning måste man boka plats, 
vissa nätter via fältassistenter, andra nätter direkt 
via 35:an. 
– När jag började jobba här var det nästan alltid 
någon sängplats tom varje natt. Nu är det alltid 
fullt, och vi måste säga nej till kanske sex-sju 
stycken varje gång. Det känns förstås tungt, säger 
Filip Forslund.

Minska antalet hemlösa
Det övergripande målet med 35:an är att minska 
antalet hemlösa. Hit kommer ofta människor 
som inte vill ha med myndigheter att göra, eller 
vars kontakter med socialsekreterare av olika 
anledningar inte fungerar. Många lever i drog- 
eller alkoholmissbruk. Till 35:an kommer också 
de som inte är välkomna någon annanstans. 
Men det handlar inte bara om att täcka de basala 
behoven, som sömn, mat och rena kläder. Perso-
nalen som jobbar här vill också bygga en hållbar 
relation med dem som övernattar, och tillsam-
mans med fältarbetarna försöka motivera och 

Jag kan inte skylla på något 
eller någon. Jag har haft en 
bra barndom, även om det 
var ganska fattigt.

>>>

FILIP FORSLUND LOTTA JOHANSSON
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Under hösten har vi under stor vånda beslutat 
att avsluta Lisagården, boendet för hemlösa 
kvinnor i aktivt missbruk. Det småskaliga 
boendet har under tio års tid varit en frizon 
för en grupp kvinnor som levt i en kaotisk 
tillvaro präglad av droger och våld. Det är 
med stor sorg vi fattat beslutet att avsluta, 
verksamheten har varit oerhört professionellt 
utförd av kompetenta medarbetare och vo-
lontärer med hjärtat på rätta stället.

Anledningen till beslutet är den dramatiskt 
minskade beläggningen. Eftersom finansie-
ringen från boendet både kommer från kom-
munen (i köpta dygnsplatser) och från våra 
egna gåvomedel (ungefär en miljon kronor 
per år) har den låga beläggningsgraden frestat 
på ekonomin så långt att vi inte längre har 
möjlighet att driva boendet. För att fortsätta 
med verksamheten skulle vi behöva tillsätta 
ytterligare en miljon kronor av gåvomedel per 
år, dessa medel finns tyvärr inte. 

Vad beror då den dåliga beläggningen på? 
Det finns inga entydiga svar. Ett svar skulle 
kunna vara att målgruppen, hemlösa kvinnor 
i aktivt missbruk, har minskat. Det är fullt 
möjligt att det är så och ingen skulle vara 
gladare än vi om så var fallet. Även om vi har 
varit enormt stolta över Lisagårdens verksam-
het är förstås det yttersta målet att den typen 
av boende inte ska behövas finnas till.

Ett annat högst sannolikt svar handlar om 
stadsdelarnas dåliga ekonomi. Vi har fått 

indikationer på att det finns handläggare på 
socialtjänsten som väntar längre än tidigare 
med att placera kvinnorna, och när man väl 
placerar väljer man i högre grad än tidigare 
kvalitetsmässigt sämre boenden där man kan 
spara några hundralappar per dygn. 

Förmodligen har den låga beläggningen också 
att göra med hur själva upphandlingsavtalet 
mellan Göteborgs Räddningsmission och 
Göteborgs Stad är konstruerat. I Göteborgs 
ses ofta alternativa aktörer endast som orga-
nisationer som ska täcka upp för det som 
kommunen inte klarar av att göra själva. I 
upphandlingsunderlaget för Lisagården står 
det ordagrant: ”Göteborgs Stad bedriver 
boenden i egen regi. Boende med bostöd 
enligt denna upphandling ska endast ses som 
ett komplement till stadens egen verksam-
het.” I klartext: socialhandläggare skall i för-
sta hand placera i kommunens egna boenden, 
i sista hand hos andra. Denna hållning till oss 
som alternativa aktörer är förödande.

Att avsluta verksamheten på Lisagården har 
varit en enormt smärtsam process, både för 
personalen på Lisagården och för de kvinnor 
vi jobbar med. Vi får hoppas och be att stäng-
ningen inte ska drabba dessa utsatta kvinnor 
mer än nödvändigt och att de så småningom 
kan hitta andra boenden med hög kvalitet.

Emil Mattsson 
Direktor

och hoppas att det snart ska lösa sig med en 
bostad. 
– Tack gode Gud för att jag har tre skötsamma 
barn, men de är vuxna nu och bor inte i Göte-
borg. Och jag vill inte heller belasta dem och 
oroa dem med min situation. Och så länge jag får 
komma hit till 35:an på nätterna, så är jag glad. 
För här får jag lugn och ro, får prata med någon 
eller bara vila. Här kan man ju stänga dörren 
om sig, på andra boenden får man dela rum och 
riskerar att bli bestulen medan man sover – det 
är fruktansvärt.
Att tvingas dra runt på stan på dagtid i ur och 
skur med sitt liv i ett par väskor, det är tungt, 
både fysiskt och psykiskt, konstaterar Lillemor. 
– Det är ett förnedrande liv, helt enkelt. Men jag 
läser jättemycket och sitter ofta på biblioteket. 
Det är så skönt, då försvinner jag in i böckernas 
värld eller löser korsord. Och ofta kan man låsa 
in sina saker på något museum, så man slipper 
bära på allting hela tiden. 

Gör det lilla man kan
Trots att Filip, Lotta och deras arbetskamrater 
måste stänga 35:an varje förmiddag klockan tio 
och hänvisa de hemlösa till gatan eller något av 
de dagverksamheter som frivilligorganisationer 
och kyrkor bedriver, så trivs både Filip och Lotta 
oerhört bra med sina jobb. De löser inga världs-
problem, konstaterar de, men det lilla de kan 
göra, det gör de. Behandlar dem som kommer 
med respekt, lyssnar på dem, försöker stötta 
dem, ge dem en stunds lugn och trygghet. Filip 
har jobbat i krogbranschen, som svetsare och på 
alla möjliga ställen, men inget jobb har känts så 
roligt och meningsfullt som detta, menar han:
– Man vet aldrig vem man får möta eller hur nat-
ten ska bli. Jag är glad när jag kommer till jobbet 
och känner mig faktiskt glad när jag går hem. Jag 
får betyda något för någon som har det svårt och 
det är stort! 
.......

VI AVSLUTAR 
LISAGÅRDEN
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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 Martin Fredriksson på 0739-01 41 01.

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

B
Before Deadline
Birgers Chark
Biscotti
Blennermarks Lastbilar, Trollhättan
Bo Lönn & Partner
Brandströmska skolan
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Camoni
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
Floda Glasmästeri
Fotograf Ulrika Olsson
Fotograf Åsa Dahlgren
Freeport, Kungsbacka

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

H
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
IKEA Kållered
Infotorget

J
Jam
JKL
Journalist Jennie Danielsson
JP Publishing

K
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klemets & Andersson Consulting,
Sävedalen
Klick & Klang Kreativa AB

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

M
Magasin Friend of brands AB
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Mr Bygg AB, Göteborg

N
NFS
Nobel Biocare
Nordic Wellness
Nordsjöfisk
Norkonsult

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

P
Partille Implantatcenter
Pikenborg AB
Piwa food AB, Lerum
Prevas

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
Stendahls
Svenska Mässan, Göteborg
Swedia Shipping, Donsö

T
Tango Mentor
Team Dagnelid
Team Lundblad-Edgren
Thomas Shirt Factory, Askim
Torsten Lundblad tandläkare
Trädgårdsplanket
Tvåtumfyra
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

Ö
Öijared Golf
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BLI MÅNADS-
GIVARE!
Du som regelbundet stödjer Räddningsmis-
sionens arbete; passa på att lägga om dina 
betalningar till autogiro och bli en så kallad 
månadsgivare. Det betyder att mesta möjliga 
del av din gåva går direkt till det sociala arbe-
tet, eftersom administrationen blir minimal. 
Det blir enkelt och smidigt för dig att sköta 
dina betalningar och Räddningsmissionen 
behöver inte hantera varje ärende adminis-
trativt. 
För mer information om hur du blir månads-
givare gå in på vår hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/stod-vart-arbete
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

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

Skänk en gåva till Göteborgs Räddningsmission. 
Du får ett vackert julkort, med tack för gåvan, 
som du kan ge bort. Julkortet har även plats 
för en personlig hälsning.
Du kan beställa kortet direkt till mottagarens 
adress, eller till din egen. Fyll bara i önskad 
leveransadress i beställningen!

Gåvokortet hittar du i vår webbshop:
www.raddningsmissionen.se/webbshop

I vår stad lever över 3000 människor utan ett eget 
hem. Köp ett av våra pepparkakshus så hjälper du oss 
att hjälpa. Husen i byggsats hittar du i vår webbshop 
och på vårt kontor, Andra Långgatan 29.
 
Pris 100 kr varav 70 kr går till vårt arbete bland 
socialt utsatta.
 
Tack för att du bryr dig!

GE BORT EN JULKLAPP SOM 
GER DUBBEL GLÄDJE!

BYGG ETT  
HUS FÖR  
HEMLÖSA

100 kr



GöteborGs Lucia
DaviD urwitz

Majornas 3Dje rote
sMyrna storbanD

caLeiDo  M.fL.

a L L t  ö v e r s k o t t  G å r  t i L L  v å r t  a r b e t e  b L a n D  s o c i a L t  u t s a t t a

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION är en idéburen  

organisation som arbetar med socialt arbete på kris-

ten grund. Organisationens uppdrag är att uppmärk-

samma 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


