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När Ingeborg Magnusson var fjorton år såg hon ett program på TV om gatubarnen i Rumänien, 
som hon inte kunde glömma. Nu gör hon sitt andra år som volontär i den rumänska stadsdelen 
Checheci i Arad.

TEXT: PERNILLA FREDHOLM FOTO: ???

”ROMERNA ÄR SÅ OERHÖRT ILLA BEHANDLADE HÄR”

INGEBORG ÄR 
VOLONTÄR I 
RUMÄNIEN
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På 90-talet översköljdes världen av dokumentä-
rer från den före detta kommunistdiktaturen Ru-
mänien, och bilderna från misären på barnhem-
men och kloakerna har etsat sig fast hos många 
svenskar. Ingeborg Magnusson var 14 år och såg 
en dokumentär om romska barn som bodde i 
kloakerna i Bukarest, och kunde inte glömma det 
hon såg. Hur var det möjligt att man kunde låta 
barn leva på det här viset, i Europa?!
– Jag kände starkt att jag skulle vilja åka dit och 
göra något. Där och då såddes nog fröet till att 
jobba med sociala frågor, och även om jag just 
då inte kom iväg till Rumänien, så utbildade 
jag mig så småningom till socionom, berättar 
Ingeborg.

Började på Göteborgs Räddningsmission
Efter sin socionomexamen fick Ingeborg jobb på 
Räddningsmissionen och Lisagården.
– Jag älskade verkligen det jobbet, jag kände 
mig så hemma. Sedan läste jag psykoterapi på 
S:t Lukas för att fördjupa mina kunskaper, och 
det var fascinerande att få verktygen att tränga 
djupare inuti en människas inre. Förstå att man 
ändå har en stor möjlighet att påverka sitt liv 
genom de insikter man har och de val man däref-
ter gör.

Samarbetar med Networks
För ett par år sedan började Räddningsmissionen 
att engagera sig i romernas situation i Göteborg, 
och man fick kontakt med den internationella 
kristna organisationen Networks i Rumänien.  
I Arad, som ligger i den nordvästra delen av 
Rumänien, jobbar Networks med att stödja 
den romska befolkningen på olika sätt. Man 
bistår med allt från akutinsatser, utbildning och 
förskolor för romska barn, till mikrolån. Hjälp 
till självhjälp är en viktig del av Networks arbete, 
man kan till exempel få lån för att köpa ett växt-
hus där man kan odla frukt och grönsaker som 
man kan sälja vidare, eller så kan man arbeta 
med att sticka mössor vid företaget DeCe Hats. 
Dessa mössor säljer Räddningsmissionen i sin 
webbshop.  

Viktigt med kunskap om situationen
Mikael Albertsson, enhetschef på Göteborgs 
Räddningsmission för arbetet med EU-migre-
rande romer, har flera gånger varit i Rumänien 
och besökt Networks. Detta för att Räddnings-

missionen ska upprätthålla kontakten med 
Rumänien, varifrån de flesta av romerna i Göte-
borg kommer. 
När han kom hem och berättade om sina upp-
levelser, blev Ingeborg nyfiken. Vid ett senare 
tillfälle frågade Mikael om Ingeborg hade lust 
att åka ner till Arad och jobba som volontär för 
Networks. För Räddningsmissionen är det viktigt 
att ha någon på plats, som kan bidra med kun-
skaper om hur romernas verklighet i Rumänien 
faktiskt ser ut.

Imponerad av arbetet 
Ingeborg fick tjänstledigt från sitt jobb på Göte-
borgs Räddningsmission och genom gåvor kunde 
hon få uppehället finansierat som volontär. Inge-
borg hade inte mycket kunskap om Networks 
arbete, men det hon såg när hon kom ner till 
Arad gjorde henne mycket imponerad.
– Dels var det ganska unga människor som 
jobbade i organisationen, både volontärer och 
anställda, och arbetet höll en hög nivå. Däremot 
har inte organisationen några stora ekonomiska 
resurser, men man är väldigt flexibla och gör det 
absolut bästa man kan av de medel man har.

Ett center mitt i kåkstaden 
Ingeborg fick komma till kåkstaden Chechei i 
Arad, där det bor många romer under misera-
bla omständigheter. Här driver Networks ett 
center där man jobbar främst med utbildning 
och kreativitet. Det finns en förskola för romska 
barn, och läxhjälp. Ett av hjälpprogrammen kall-
las ”Kids on the edge”, och handlar om att fånga 
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upp barn som inte går i skolan trots att de borde.
– Vi undersöker varför de inte är i skolan, och 
det kan vara på grund av många orsaker. Kanske 
saknas det pengar till matsäck, barnen har inga 
skor eller så är barnen ofta sjuka för att föräld-
rarna inte har pengar till ved för att värma upp 
huset, berättar Ingeborg.

Arbetar tillsammans med familjerna 
Networks ambition är inte att ta över föräld-
raansvaret, utan att gå in och stötta med det 
man kan, men också arbeta tillsammans med de 
utsatta familjerna.
– Vi försöker gå till botten med problemet och 
hitta lösningar. Om kaminen är trasig så kan 
man erbjuda sig att köpa ved, medan pappan 
eller mamman fixar nytt rör till kaminen.
För det är väldigt viktigt att bidra till deras själv-
känsla och inte ta ifrån dem den egen kraft och 
initiativförmåga de faktiskt har, menar Ingeborg:
– Romerna är oerhört illa sedda och behandlade 
här, i ett land där även de som inte är romer 
kämpar mot fattigdom och korruption. De har 
tappat så mycket av sin värdighet och många 
skäms för att de är romer, vilket verkligen är 
fruktansvärt.
Därför, menar Ingeborg, är det knappast under-
ligt att romerna kommer till Sverige för att tigga 
på gatorna – de känner inte att de har något 
annat att erbjuda. 

EU kunde göra mer 
Hon tycker organisationer som Göteborgs 
Räddningsmission gör helt rätt som ger romerna 

akut hjälp i Sverige, men hon undrar också 
varför EU på central nivå inte gör mer. Det finns 
massor av EU-pengar att söka för att länder som 
Rumänien och Bulgarien ska kunna integrera 
sin romska befolkning, men av flera anledningar 
ligger pengar outnyttjade. Delvis beror det på att 
satsningar på romer inte ger politiska poäng på 
hemmaplan för Rumänien och Bulgarien, men en 
annan aspekt är den enorma korruptionen som 
försvårar för dessa länder att administrera EU-
pengarna. EU borde sätta mycket mer press på 
Rumänien och Bulgarien, menar Ingeborg.

Utbildning och långsiktigt arbete
– I slutändan ligger mycket av lösningen på 
romernas utanförskap i utbildningsfrågan. 
Manga av romerna vi jobbar med är fast i ett 
kristänkande där man reagerar mer på impul-
ser än med reflektioner. Därför har de svårt att 
tänka långsiktigt när det gäller ekonomi och att 
göra en budget, eftersom varje dag är en kamp 
för att få pengarna att räcka. Dessutom måste 
man generellt höja lönerna i Rumänien, för även 
akademiker tjänar väldigt dåligt.  
Ingeborg Magnusson inser att problemen är 
enorma och ligger på så många olika plan, fram-
för allt strukturellt men också mellanmänskligt. 
Men tiden i Rumänien har gett och lärt henne 
oerhört mycket tycker hon, och det Networks 
bidrar med kan ge ringar på vattnet.
– Framför allt har jag blivit påmind om vad 
kärlek egentligen är, och det är inte främst en 
känsla, utan handling. 
.......
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Tidigare har caféet haft stängt från midsom-
mar och fem veckor framåt – en stängning som 
naturligtvis inte precis mötts med glädje bland 
besökarna.
– De som kommer till oss behöver den sociala 
kontakten och det stöd som vi erbjuder och 
den relationen bryts ju när vi stänger. En annan 
aspekt är även att antalet EU-medborgare som 
besöker oss har ökat, menar Anja Hakala, 
enhetschef för hemlöshet på Göteborgs Rädd-
ningsmission. 

Kraftig ökning av besökare
Jämfört med mars 2013 hade caféet 380 fler 
besökare under samma månad i år, vilket är en 
kraftig ökning, menar Anja Hakala. Och nu 
under sommaren kan man vänta sig ännu en 
tillströmning av fattiga EU-medborgare. Därför 
har Räddningsmissionen tagit beslutet att pröva 
med sommaröppet på caféet i år. Bemanningen 
har man delvis löst med nya volontärer, men den 
omorganisering man gjort i hemlöshetsarbetet 
har också möjliggjort sommaröppet, berättar 
Anja Hakala.
– Sedan tidigt i våras har vi anställt en erfaren 
fältarbetare som hemlöshetskoordinator och hos 
honom kan man boka samtal både under och 
utanför caféets öppettider. Han är också en stöd-
person när det gäller myndighetskontakter.  

Dessutom har vi en person som kommer två 
gånger i veckan och särskilt inriktar sig på kvin-
nor, som samtalspartner och stödperson. Hon 
ska också jobba för en soppmässa i någon av 
centrumkyrkorna under kvällstid. Dessa perso-
naltillskott har blivit ett oerhört lyft för hela vår 
verksamhet.

Andakt varje morgon
En annan nyhet är att anställda 
och volontärer nu träffas varje 
morgon för en andakt, istället 
för som tidigare två gånger i 
veckan. Det stärker gemen-
skapen hos personalen, och 
engagemanget för den gemen-
samma värdegrunden, menar 
Anja Hakala.
– Överhuvudtaget har vi 
mycket mer samverkan och 
gemenskap nu mellan de 
olika personalgrupperna, som 
cafépersonal, volontärer och 
fältarbetare, vilket påverkat 
arbetet mycket positivt. Därför 
har vi också kunnat pussla 
ihop schemat mer effektivt så att vi kan ha som-
maröppet, vilket känns fantastiskt bra. 
.......

SOMMARÖPPET CAFÉ 
MÖTER ÖKAT BEHOV

Caféet för hemlösa kommer för första gången att ha öppet hela sommaren i år.  
Anledningen är det ökade behovet, menar enhetschefen Anja Haakala.

TEXT: PERNILLA FREDHOLM FOTO: ???

ANJA HAKALA
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I slutet av maj besökte regeringens hemlöshetssamordnare, 
Michael Anefur, Göteborgs Räddningsmission. Han följde 
med fältteamet ut med bussen på kvällen och besökte bland 
annat campingplatser där fattiga EU-migranter bor tillfälligt 
i och runt Göteborg. Hemlösheten i stort i Göteborg och de 
EU-migrerande romernas situation diskuterades flitigt vid 
olika möten med människor runt om i vår stad.

Michael Anefur besökte även 35:ans jourboende och Caféet 
på Vasagatan, där han fick tillfälle att samtala med både med-
arbetare och gäster. 

MINNESSTEN FÖR GÖTEBORGS 
RÄDDNINGSMISSION OCH 
VÅRA GRUNDARE

REGERINGENS 
HEMLÖSHETS-
SAMORDNARE  
PÅ BESÖK

Kommunfullmäktige och Kulturnämn-
den i Göteborg har gett Göteborg Konst 
i uppdrag att ta fram en minnessten över 
Göteborgs Räddningsmission och våra 
grundare.

Minnesstenen kommer att stå i Brunnspar-
ken och invigning av skulpturen blir den 
17 oktober på Hemlösas Natt.

Just nu arbetar skulptören Ann Carlsson 
Korneev med stenen. Konstverket kommer 
att få namnet ”Möten i ögonhöjd”. 
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POLITISK DEBATT OM IDÉ-
BUREN VÅRD

ÅRSMÖTE FÖR  
NÄRMARE SAMARBETE

Famna Väst, där Göteborgs Räddningsmission är en av 
medlemmarna, anordnade den 16 maj en politisk debatt 
kring situationen för idéburen vård och omsorg i Göteborg. 
Enligt en Novus-undersökning vill sju av tio göteborgare ha 
idéburen vård och omsorg. Politikerna säger sig också vilja 
öka den idéburna vårdens andel i Göteborg. Trots detta är 
politikernas kunskap om idéburen vård mycket låg och flera 
beslut kring upphandlingar och avtal gör det mycket svårt för 
idéburna organisationer att utöva sin verksamhet i Göteborg. 
Varför är det så? Och vad kommer att hända i framtiden?

Svaren på dessa frågor var inte glasklara vid debatten, men 
det fanns en bred politisk enighet kring att man önskade se en 
positiv utveckling för den idéburna vården och omsorgen  
i Göteborg.

Den 28 mars höll Göteborgs Räddningsmission sitt årsmöte. Den här gången i Majornas Missionskyrka. 12 av 
22 huvudmän var representerade.

Bland annat diskuterades det mycket kring hur Göteborgs Räddningsmission skall kunna arbeta i närmare 
samverkan med sina huvudmän. Styrelse och ledning fick i uppdrag att arbeta fram strukturer för ett närmare 
samarbete. Möjligheten att utveckla det ekumeniska arbetet diskuterades också.

Årsmötet valde ny ordförande för Göteborgs Räddningsmission: Joakim Hagerius, före-
ståndare för Saronkyrkan. (Läs intervju med honom på sidan 10.) Agneta Wallenstam, 
pastor i Betlehemskyrkan, valdes in som ny styrelseledamot. Samtidigt avtackades Olle 
Andersson som ordförande efter sju år.

Styrelsen för Göteborgs Räddningsmission består nu av följande ledamöter:
Joakim Hagerius   Ordförande (Nyval, 1 år).
Britt-Marie Ekman-Joelsson Ledamot (Kvarstår, 1 år).
Agneta Wallenstam  Ledamot (Nyval 2 år).
Mikael Kylberg   Ledamot (Omval, 2 år).
Jan Edshage   Ledamot (Kvarstår, 1 år).
Tomas Brunegård  Ledamot (Kvarstår, 1 år).

Årsmötet antog budget och verksamhetsplan för 2014, samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gånga 
verksamhetsåret.

Årsredovisningen finns att ladda ner på www.raddningsmissionen.se/arsredovisning
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JOAKIM HAGERIUS 
NY ORDFÖRANDE FÖR 
GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
En modig sanningssägare som också är öppen och samarbetsvillig. Den rollen tycker Joakim Hagerius 
att Räddningsmissionen ska fylla i Göteborg. Som ny ordförande för Göteborgs Räddningsmission 
ser han många utmaningar för organisationen, men pekar också på en outtömlig kraftkälla i  
arbetet mot orättvisor.

TEXT & FOTO: JONATAN SVERKER

Som pastor och föreståndare i en av Göteborgs 
största frikyrkor har Joakim Hagerius egentli-
gen redan fullt upp. Saronkyrkan har en stor 
verksamhet och 1200 medlemmar, församlingen 
driver bland annat en second handbutik som är 
känd i hela stan. Men för Joakim Hagerius är 
Räddningsmissionens arbete så viktigt att han 
tackade ja när han fick frågan om att bli styrelse-
ordförande.

– Jag har själv sett hur Göteborgs Räddningsmis-
sion gör skillnad. Som församling är vi engage-
rade i förskolan för romska barn. Räddningsmis-
sionen tar ett enastående ansvar där och lyfter 
upp ett barnperspektiv som annars ofta glöms 
bort när det gäller romer, säger han.

Samarbete en stor styrka
I arbetet för att hjälpa de många fattiga romer 
som kommer till Göteborg har Räddningsmis-
sionen ett nära samarbete med kommunen. Det 
samarbetet är något som Joakim Hagerius ser 
som en stor styrka.
– Att vi tillsammans med kommunen kunnat 
få till stånd en öppen förskola för romska barn 
är något som är unikt i Europa. Det har skett 

genom att vi analyserat situationen och agerat 
tillsammans, säger Joakim Hagerius.
Även inom andra områden, som boenden och 
verksamhet för hemlösa, så samarbetar Göte-
borgs Räddningsmission med kommunen. 
Joakim Hagerius betonar dock att organisationen 
måste förbli självständig.
– Vår uppgift måste vara att både samverka, 
komplettera och utmana. Det gäller både kom-
munen och andra aktörer i samhället.

Måste finnas en frihet
Hur nära eller långtifrån ska Göteborgs Rädd-
ningsmission vara kommunen?
– Det är både och. Utgångspunkten är att vi båda 
vill det gemensamma goda men att vi har olika 
möjligheter och ser olika saker. I den meningen 
kompletterar vi varandra. Men vi sitter inte heller 
i knät på varandra. Det måste finnas en frihet för 
oss att kunna namnge det som är fel i samhället.

Han påpekar att det till och med står i Rädd-
ningsmissionens stadgar att organisationen ska 
driva diakonalt opinionsarbete. Man har alltså 
ett ansvar för att uppmärksamma orättvisor.
– Det tycker jag faktiskt att Göteborgs Rädd-
ningsmission gör väldigt bra, till exempel vad det 
gäller situationen för romer, säger han.

Det måste finnas 
en frihet för oss 

att kunna namnge det som 
är fel i samhället.



Ger möjlighet till engagemang
För att Räddningsmissionen ska kunna stå själv-
ständigt är volontärarbetet viktigt. 
– Det svarar också mot behov som människor 
har idag. Jag tror alla vill hjälpa till och göra 
gott, men det är inte så lätt att veta hur man ska 
göra det. Räddningsmissionen ger människor 
möjlighet att engagera sig ideellt.
Vad det gäller framtidsvisioner är Joakim Hage-
rius i dagsläget försiktig med att uttala sig. Han 
är så ny som ordförande att han vill ha mer tid 
att sätta sig in i hur organisationen fungerar. En 
fråga som han dock menar är viktig är att de 23 
frikyrkor som är Räddningsmissionens huvud-
män tydligare ska engageras i verksamheten. Han 
tror det går att samordna Räddningsmissionens 
arbete och församlingarnas verksamhet så att 
man blir starkare tillsammans.
– Vi spelar i samma lag och om vi kan koordi-
nera det kan vi möta behov än mer effektivt. 
Jag tror det är en förklaring till varför årsmötets 
ombudsmän valde mig som ordförande, jag har 
varit pastor i många år i stan och är brett förank-
rad i församlingarna, säger han.

Fler huvudmän 
Joakim Hagerius öppnar också upp för att Göte-
borgs Räddningsmission kan få fler huvudmän 

än de traditionella frikyrkorna.
– Om man ser på lång sikt så måste man fundera 
på om Svenska kyrkan ska ha Stadsmissionen 
och frikyrkan Räddningsmissionen eller om vi 
gör mer nytta för staden tillsammans, säger han.
I allt det arbete man gör så tycker Joakim 
Hagerius det är viktigt att behålla kopplingen till 
grundvärderingarna. Räddningsmissionen har 
Jesus som förebild i mötet med människor, man 
försöker att möta alla i ögonhöjd.
– Men det står också i stadgarna att Jesus är 
kraftkällan. Därför är det spännande att Rädd-
ningsmissionen börjat med soppmässor i Betle-
hemskyrkan. Det visar att vi inte bara ger ut, utan 
vi tar också emot. För någonstans måste kraften 
komma ifrån, och soppmässan pekar på att Jesus 
är den centrala kraftkällan i organisationen.
.......

JOAKIM HAGERIUS

NAMN: JOAKIM HAGERIUS
ÅLDER: 43 ÅR
FAMILJ: FRU OCH TRE BARN
INTRESSEN: ALLT SOM HAR MED HAVET ATT GÖRA
UTBILDNING OCH YRKESLIV: MBA-EXAMEN PÅ  
HANDELSHÖGSKOLAN I GÖTEBORG, TEOLOGISK 
UTBILDNING PÅ TEOLOGISKA HÖGSKOLAN I STOCK-
HOLM, PASTOR I SARONKYRKAN SEDAN 1999



MED ORDEN 
SOM HJÄLP

Hon samlade sina erfarenheter från ett 
lågtröskelboende i diktform. Nu har  
Agneta Thomasin Svensson gett ut 
diktsamlingen på eget förlag för att 
sälja den till förmån för Göteborgs 
Räddningsmission.

TEXT: JULIA BERTILSSON FOTO: TOBIAS LAGERGREN
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Värmerekord i Göteborg. I ett myller av fikande 
soldyrkare, flanörer och människor på hemväg 
från sina arbeten, kommer Agneta Thomasin 
Svensson gående genom Haga. I sin väska har 
hon ett exemplar av sin nyutgivna diktsamling 
Den vita baracken.
- Vilken härlig värme! säger hon med ett stort 
leende och slår ut med armarna. Man borde näs-
tan flytta in till stan när det är så fint väder.

När vi har slagit oss ner på en uteservering,  
frågar jag henne om diktsamlingens titel.
- Boken handlar om en tid då jag arbetade på 
ett boende för hemlösa. Boendet finns inte kvar 
längre, men en av de stora byggnaderna där var 
en vit barack. Många dikter i boken kretsar kring 
den baracken, förklarar hon.

De utslagnas och hemlösas Göteborg
För Agneta kändes det viktigt att berätta om de 
öden, känslor och erfarenheter som hon mötte 
på boendet, som var ett så kallat lågtröskelbo-
ende. Av upplysningsskäl ville hon även skriva 
för dem som inte har varit i kontakt med sam-
hällets utslagna.
- För mig är det viktigt att berätta att människor 
kan ha det så här. Många lever under de här 
omständigheterna och formas av dem. Så här kan 
man bli, säger hon och tystnar i eftertänksamhet. 
Efter en stund tillägger hon:
- Gränsen till utslagenhet är hårfin. Det upplevde 
jag väldigt starkt på boendet.

Sjukdomstiden som följde
Efter att ha arbetat på boendet i ungefär ett och 
ett halvt år, blev Agneta sjukskriven. Arbetsmil-
jön, tillsammans med tidigare erfarenheter, hade 
satt sina spår och det tog lång tid innan hon 
återhämtade sig. En period var hon själv patient 
inom psykiatrin.
- Med diktsamlingen kan jag också sätta punkt, 
personligen. Nu har gjort något positivt utav de 
här erfarenheterna som var ganska svåra och 
mörka, säger hon och plockar fram diktsam-
lingen ur väskan.

Med värme och hopp i mörkret
Trots att många av dikterna i Den vita baracken 
är mörka, finns det även värme och hopp. 
Idag ser Agneta ljust på framtiden. Mycket har 
förändrats till det bättre sedan hon arbetade på 
boendet för ungefär tio år sedan.
- Många av dem som befolkade mentalsjukhusen 
när jag var i övre tonåren, hamnade på gatan när 

mentalsjukhusen stängde. Det var många av dem 
som kom till oss på boendet. Just då, när jag job-
bade på boendet, var det som värst. Då hade vi 
många som egentligen hörde hemma i psykiatrin, 
men som inte bereddes någon plats där.

Engagemang och skrivarlust som drivkraft
Förutom boendeassistent, har Agneta bland 
annat arbetat som undersköterska, journalist och 
manusförfattare. Idag är hon personlig assis-
tent och ledsagare, samtidigt som hon har flera 
skrivprojekt igång. Man skulle kunna säga att 
hennes skrivarlust sammanlänkas med hennes 
engagemang för människor i diktsamlingen. För 
varje bok som säljs skänker hon 30 kronor till 
Göteborgs Räddningsmission. 
- Det kändes som det enda vettiga att göra. I 
mina texter använder jag mig av människors 
öden som jag har kommit i kontakt med och jag 
vill gärna ge någonting tillbaka, klargör hon.

Att känna sig välkommen
Även om det boende som Agneta arbetade på 
inte tillhörde Göteborgs Räddningsmission, valde 
hon att skänka intäkterna till denna organisation.
- Alla de organisationer som jag känner till gör 
ett jättebra jobb och kompletterar varandra, men 
jag upplevde att Räddningsmissionen var väldigt 
tydliga med att man skulle kontakta dem om 
man hade någon bra idé för att samla in pengar. 
Jag kände mig inbjuden och att mitt bidrag skulle 
vara välkommet, avslutar hon.

När vi reser oss upp för att ta farväl av varandra 
i värmen, ger hon mig ett exemplar av Den vita 
baracken. Innan hon förvinner ut i den ljusa 
folkmassan, hinner jag tänka att människor som 
Agneta bidrar till en bättre värld genom sitt enga-
gemang för andra.
.......

Hon sitter på farstubron
blockerar ingången till vita
målar naglarna svarta
ser den blå containern fyllas
plockar upp en silverfärgad smörtax
nyper varligt fast den i ett pincettgrepp, säger:
Denna, denna måsta vi väl ändå spara
Vi måste ta tillvara jordens resurser
Smörtaxar, gräddiga scarves och mobilladdare
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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

Nu har vi dragit igång en blogg för Göteborgs Rädd-
ningsmission. Varje vecka kommer flera medarbetare 
från alla våra olika verksamheter att dela med sig av 
sina upplevelser och erfarenheter. Det blir många per-
sonliga möten och reflektioner direkt från arbetet.

I år har vi tagit fram en större och mer omfattande årsredovisning för 
Göteborgs Räddningsmission än tidigare.

Här finns allt från ekonomisk rapport, förvaltningsrapport och presen-
tation av styrelse till intervjuer med deltagare, presentation av verksam-
heternas mål för kommande år och redovisning av viktiga nyckeltal.

Vill du få en bild av Göteborgs Räddningsmission och vår omfattande 
verksamhet, så beställ gärna ett exemplar av årsberättelsen! Eller ladda 
ner den som PDF direkt från vår hemsida.

BLOGG FRÅN  
VERKSAMHETERNA

NY OCH UTÖKAD 
ÅRSREDOVISNING
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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
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

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



Du kan vara med och göra skillnad i Göteborg. Gå med i vårt gäng av Månads-
Hjältar och anmäl dig för en löpande SMS-gåva.
En månadsgåva om 40 kr betyder jättemycket.

SMS:a ”ACTION” till 729 01
Så skänker du 40 kr en gång i månaden till vårt sociala arbete bland hemlösa och 
utsatta människor i Göteborg.
Tillsammans gör vi Göteborg till en varmare stad där alla får plats och kan leva ett 
värdigt liv.

Tack för att du bryr dig!

BLI EN MÅNADS-HJÄLTE!

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


