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Som du ser är det nummer av Din Nästa du just nu håller i 
din hand lite annorlunda. Tidningen är en miniversion av vår 

årsredovisning för 2015 och ges till dig som stödjer vår verksamhet 
eller på annat sätt är involverad i vår organisation. Vi hoppas när 
du läser om våra många verksamheter att du ska känna en stolthet 

över vad du är med och bidrar till.

Räddningsmissionens verksamhet vilar på två ben. 

Det ena benet är våra gåvo- och bidragsfinansierade verksamheter. 
Här finns exempelvis vårt arbete med hemlöshet, barn till 

frihetsberövade i verksamheten Solrosen, arbetet med utsatta 
EU-medborgare och vår kvinnoverksamhet mot prostitution och 
människohandel. Huvuddelen av intäkterna till de gåvo- och 

bidragsfinansierade verksamheterna är gåvor från privatpersoner, 
företag eller stiftelser.

Det andra benet är våra avtalsverksamheter. Dessa verksamheter 
finansieras helt och fullt av avtal som vi har slutit med kommunen 

eller med andra myndigheter.

För att du ska veta vad dina pengar går till har vi gjort en tydlig 
markering. När du ser symbolen nedan vet du att verksamheten är 

beroende av insamlade medel.

Till sist vill vi uttrycka vår allra största tacksamhet. Utan ditt och 
andra människors engagemang och resurser hade det inte funnits 
någon Räddningsmission i Göteborg. Hjälp oss gärna att hjälpa 

även i framtiden!

Specialutgåva av Din Nästa!

Följ den här symbolen så ser 
du vilka verksamheter som är 
helt beroende av gåvor för att 
finnas till!
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dade. Ungdomarna får en ärlig chans 
att integreras i det svenska samhället 
och volontärerna får uppleva glädjen 
i att tjäna och finnas till för andra.

Den bibliska historien är fylld av upp-
maningar att ta emot flyktingar. Ett av 
de starkaste uttrycken för detta finns 
i Tredje mosebok: ”När en främling 
bor hos er i ert land, skall ni inte för-
trycka honom. Främlingen som bor 
ibland er skall räknas som infödd hos 
er. Du skall älska honom som dig 
själv. Ni har ju själva varit främling-
ar i Egyptens land. Jag är Herren, er 
Gud.” Som kristen organisation måste 
vi därför agera när människor lider 
nöd och söker sin tillflykt i vårt land. 
Att visa solidaritet med de flyende är 

Emil Mattsson
Direktor 
Göteborgs Räddningsmission

Joakim Hagerius
Ordförande Styrelsen
Göteborgs Räddningsmission

vår livsuppgift – oavsett hur opinionen 
utvecklas runtomkring oss. 

Oro och solidaritet, utmaningar och 
tacksamhet. Med dessa ord går vi 
in ett nytt år och hoppas och ber om 
fred och barmhärtighet. Vår värld be-
höver kanske mer än någonsin kärlek 
– låt oss göra vad vi kan för att vara 
med och förlösa den.

2015 - Ett år vi aldrig 
kommer att glömma
När vi blickar tillbaka på året som 
gått kan man snabbt konstatera att vi 
lever i en omvälvande tid. Året 2015 
var det år då det blev uppenbart för 
oss i Europa att kriget i Mellanöstern 
var verkligt. Det var på riktigt som 
människor avrättades under Assad 
eller Islamiska staten. Det var på rik-
tigt som miljontals människor flydde 
undan krig och förföljelse. Det var 
på riktigt som människor drunknade i 
Medelhavet eftersom vi inte tillät dem 
transportera sig med de vanliga fär-
jorna. Det var på riktigt som många 
människor kom till oss. De var på rik-
tigt. De var här.

162 877. Så många människor sökte 
asyl i Sverige år 2015. Av dem var 
35 369 barn som kommit hit utan 
sina föräldrar. I ett räddhågset och 
alltmer tillslutet Europa tog Sverige till-
sammans med några andra länder ett 
stort ansvar. Att så många människor 
på relativt kort tid kom hit skapade 
många slags reaktioner. En oro växte 
sig allt starkare. En del oroade sig för 
att vårt samhälle inte skulle klara av 
att ta emot så många. Andra för att 
vi inte skulle kunna ta emot de nyan-
lända på ett värdigt sätt. Ytterligare 
andra oroade sig över ett allt tuffare 
samhällsklimat, att opinionen ändra-
de sig i takt med att allt fler flykting-
ar kom. 

Men samtidigt som människors oro 
ökade växte också solidariteten. Sve-
rige vaknade hösten 2015, så måste 
vi kunna uttrycka det. Insikten om att 
det var människor – precis sådana 
som du och jag – som kämpade för 
att hålla sina barn vid liv längs Med-

elhavets stränder, skapade en enorm 
våg av vilja att hjälpa till och bidra. 
Under någon månad i höstas blev vi 
på Räddningsmissionen nedringda. 
Alla, personer, företag och kyrkor, 
ville vara med och göra skillnad. 

Räddningsmissionen gjorde skillnad 
år 2015. Vi öppnade under året fyra 
nya boenden för ensamkomman-
de barn och unga. Detta innebar att 
vi vid årsskiftet hade fem boenden 
igång för ca 110 ungdomar. I sam-
verkan med kyrkor i Göteborg drog 
vi också under senhösten igång en 
fadderverksamhet för ensamkomman-
de barn och unga. Vår vision är att 
varje ensamkommande barn i Göte-
borg som vill ska kunna få tillgång till 
en fadder eller fadderfamilj. Projektet 
rivstartade med en samling i Smyrna-
kyrkan i november dit cirka 700 per-
soner kom, alla nyfikna på vad det 
innebär att bli fadder eller fadder-
familj för ett ensamkommande barn. 
Och rekryteringen och utbildningen 
av faddrar/fadderfamiljer pågår för 
fullt.

Ett av Räddningsmissionens viktigas-
te uppdrag handlar om att omvandla 
människors längtan efter att få göra 
skillnad till att bli en kraft som på all-
var skapar förändring både i sam-
hället och i människors liv. När vi re-
kryterar volontärer, skapar system för 
fadderskap eller läxhjälp eller startar 
öppna mötesplatser försöker vi just få 
detta att hända. 

Ett exempel: För något år sedan blev 
vi inbjudna av Rotary Örgryte för ett 
möte. De hade hjälpt oss länge med 
olika insatser, inte minst ekonomiskt, 
men nu ville de bidra på ett mer kon-
kret sätt. 

Vi berättade om vår organisation, om 
våra olika verksamheter och när vi 
var klara sade de: ”Ensamkommande 
barn och unga, det vore kanske något 
för oss?” Resultatet blev att denna Ro-
taryförening nu i snart ett år arbetat 
som läxhjälps- och svenska volontärer 
för ungdomar på ett av våra boen-
den. 3–4 stycken dyker upp varje 
torsdagkväll för att stötta ungdomarna 
i deras skolarbete. Och vilka möten. 
Volontärer som kliver in av hela sitt 
hjärta och engagerar sig. Ungdomar 
som erbjuds kunskap och trygga före-
bilder. Så till den grad att lärare hört 
av sig och undrat hur det kommer sig 
att ungdomarna på det här boendet 
är så framgångsrika i skolan. Dessa 
möten blir lika viktiga för alla inblan-

”Ett av Räddningsmissionens 
viktigaste uppdrag handlar om 

att omvandla människors längtan 
efter att få göra skillnad till att 

bli en kraft som på allvar skapar 
förändring både i samhället och i 

människors liv.”
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Nya boende former  
en väg framåt
Av alla utsatta grupper i samhället hör de hemlösa till dem som syns minst. 
– Människor som lever i hemlöshet och utanför sociala sammanhang behöver 
också blir sedda och känna sig välkomna. Förutom att arbeta för fler bostäder 
skapar vi mötesplatser för dessa personer. På vårt café serverar vi frukost, men 
kanske är det inte själva frukosten som är det viktiga, utan gemenskapen med 
andra och att bli bemött med kärlek och värme, säger Annika Ström Öberg, om-
rådeschef för Hemlöshet och Social exkludering.

Knäckfrågan är förstås att hitta bostäder och här arbetar Räddningsmissionen på 
flera fronter. Annika Ström Öberg menar att det också behövs en förändrad syn 
på subventionerade boenden.

– I Sverige tror vi att det är stigmatiserande att bo i ett subventionerat boende, 
men det är ett större stigma att vara helt hemlös. Och vi har ju ränteavdrag för 
medelklassen som bor i villa – ingen kallar det ett stigma.

Under 2016 ska Räddningsmissionen gå in i ett nytt samarbete med Göteborgs 
Stad. Det handlar om ett center mot hemlöshet, en stor mötesplats med olika for-
mer av stöd som rådgivning, aktiviteter och mellanmänskliga möten.

Hemlöshet &  
Social exkludering

MER OM VERKSAMHETEN  
HEMLÖSHET & SOCIAL EXKLUDERING

• Gåvo- & bidragsfinansierad samt avtalsfinasierad 

• 11 anställda inom verksamhetsområdet

• Fältet hade kontakt med omkring 500 personer som lever i 
någon form av hemlöshet

• 10 platser i jourboende

• 20 kvinnor i veckan har deltagit i någon av våra aktiviteter 
riktade till kvinnor i utsatta situationer.

• 21 950 besök på Vasagatans café, vilket innebär omkring 120 
besök per öppen dag

• 721 personer fick möjlighet att ta en dusch

• Total omsättning 9,1 miljoner kronor

H E M L Ö S H E T  O C H  S O C I A L  E X K L U D E R I N G

Läs mer om våra verksamheter inom området 

H E M L Ö S H E T  O C H  S O C I A L  E X K L U D E R I N G

GE EN  

DIREKT GÅVA!

Ge en engångsgåva till 

människor som lever i hemlöshet 

& social exkludering.

SWISH 123 249 5661

Märk din inbetalning 

med "Hemlöshet".
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Fältarbete
Sedan lång tid tillbaka är fältarbetet en av Räddningsmissionens viktigaste 
verksamheter. Vi arbetar uppsökande med den grupp av hemlösa som oftare 
sover ute än inne på nätterna. Människorna vi möter finns ofta i en rundgång 
av socialt utanförskap, hemlöshet, droger, psykisk och fysisk ohälsa, våld och 
ibland kriminal itet. Vi arbetar för att lösa akuta situationer och med att bygga 
långsiktiga relationer som kan skapa förutsättningar för mer djupgående 
förändringsprocesser. En viktig del i fältarbetet är att genom länkningsarbete ge 
dem vi är till för möjlighet att komma i kontakt med socialtjänsten, sjukvården, 
myndigheter och behandlingsenheter. Vi möter även många utsatta EU-
medborgare, för dessa personer finns det ett mer begränsat antal insatser att 
länka vidare till.   

Caféet på  
Vasa gatan
Caféet på Vasagatan är en mötes-
plats för personer som befinner 
sig i hemlöshet och annan social 
exkludering. Vi har öppet fyra 
förmiddagar i veckan och erbjuder 
gemenskap, värme, gröt, ägg och 
mackor till gästerna. För den som har 
behov finns möjlighet att tvätta, ta 
en dusch och få ett ombyte kläder. 
Personalen på caféet finns till hands 
för samtal och stöd. Vi vill motivera 
till förändring och försöker möta alla 
gäster med respekt och gott om tid 
att lyssna. På caféet arbetar flera 
engagerade och professionella 
medarbetare, volontärer samt 
Göteborgs Räddningsmissions diakon. 
Målet med det sociala arbetet i caféet 
är att varje person ska bli sedd som 
den unika människa de är och få stöd i 
kontakt med myndigheter om så önskas.

En natt i engelska kyrkan:

”Jag blir så glad av att träffa er. Det verkar konstigt 
kanske. Att jag är glad här. Helst skulle jag vilja träffa 

er under helt andra omständigheter”

H E M L Ö S H E T  O C H  S O C I A L  E X K L U D E R I N G

Arbete mot människohandel  
och prostitution
Vi arbetar uppsökande med att träffa kvinnor som befinner sig i människohandel, 
prostitution och andra utsatta livssituationer som våldsutsatthet och hemlöshet. En 
kväll i veckan möter vi dessa kvinnor på en trygg plats där de får möjlighet att 
samtala över en smörgås och något varmt att dricka. Dessa kvällar har vi med 
oss en pastor som kan leda andakt och förbön. Vi har möjlighet att erbjuda en-
skilda samtal på andra tider och platser samt stöd i kontakt med sjukvård och 
myndigheter. En eftermiddag i veckan har Vasagatans café öppet för Afternoon 
tea, dit är kvinnor i olika livssituationer välkomna. Under året har vi tillsammans 
med Reningsborg tagit initiativ till att starta ett nätverk för de myndigheter och 
organisa tioner som arbetar mot människohandel och prostitution.

35:an på 
Linnégatan 
I hjärtat av Göteborg driver 
Göteborgs Räddningsmission ett jour-
boende för hemlösa. Hit kommer män 
och kvinnor som saknar bostad för 
natten. Vi erbjuder boende, en natt i 
taget. På 35:an vill vi möta människor 
i ögonhöjd. Här får alla vara sig själv 
och ingen behöver skämmas för sig 
själv och sin livssituation. Vi sörjer för 
människors basala behov såsom mat, 
sömn och rena kläder. På sikt vill vi 
även sträva efter att bygga håll bara 
relationer och stärka det friska och 
positiva som finns hos alla. Vi stöttar i 
att skapa kontakt med socialtjänst och 
andra myndigheter för att få till mer 
långsiktiga boendelösningar och en 
tryggare tillvaro. 35:ans verksamhet 
drivs i nära samarbete med upp-
sökare från Stadsmissionen och 
Göteborgs stad.

 ”Så skönt att få vräka ur sig allt elände. 
Jag kan ju inte ta allt med familjen.”
/Kvinna som under lång tid levt under hot och våld från sin ex man.

H E M L Ö S H E T  O C H  S O C I A L  E X K L U D E R I N G
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Delaktighet och 
relationer motverkar 
utanförskap
Den som vill åstadkomma förändringar i stort måste också arbeta före byggande. 
Därför faller det sig naturligt för Räddningsmissionen att arbeta med barn och unga.

– Om man kan ge stöd, hjälpa barnet att utveckla relationer och känna delaktig-
het, ökar man förutsättningarna för en bra framtid för barnet, säger Jenny Axe-
brink, verksamhetsledare för området Barn och Familj.

Vad det ytterst handlar om är att se till att de barn som befinner sig i en riskzon 
inte fastnar i utanförskap.

– Barn är ingen ö, utan del av ett sammanhang och för att kunna arbeta med 
barnrättsfrågor måste man jobba med det de står i, fortsätter hon.

Hon ser en stor utmaning i och med den situation som uppstod i höstas då väl-
digt många ensamkommande flyktingbarn kom till Sverige.

– Som samhälle och som organisation är det viktigt att skapa olika former för in-
kludering. Vi ska ta hand om dem som kommer, inte bara genom att skapa 
boenden, utan också genom att skapa en framtid för dem. Där tror jag att 
vår fadderverksamhet och våra familjehem är den del av svaret. 

Barn & Familj

MER OM VERKSAMHETEN   
BARN & FAMILJ

• Gåvo- & bidragsfinansierad

• 4 anställda inom verksamhetsområdet

• 25 Deltagare i Karibu 

• 30 kvinnor har deltagit i kvinnogruppen i Bergsjön

• Total insats 2,4 miljoner kronor

B A R N  &  F A M I L J

Läs mer om våra verksamheter inom området 

FÖRVERKLIGA  

BARNS DRÖMMAR!

En lägervecka eller att få chansen 

att lära sig spela ett instrument kan 

vara en sådan. Stötta våra barn- & 

familjeverksamheter med en valfri gåva!

SWISH 123 249 5661

Märk din inbetalning 

med "Trygg".
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Sjung språket
’När det var dags att sluta sa han: ”Hej, då! Ha det bra vi ses igen”. Vi blev rätt 
förvånade för han hade inte varit så länge i Sverige och inte lärt sig så många 
svenska ord. Vi skrattade när vi kom på att vi just sjungit så i en sång.’ 

Under några år har vi jobbat med musik som stöd för att lära sig svenska. Musik-
pedagog Jan Mattsson har skrivit sånger som: ”Hej på dig”, ”Känslorna” och 
”Färgerna”. Dessa sånger har nu sammanställts till en skiva som heter ”Sjung 
språket” som kan användas i grupper för att träna på svenska.

Karibu – Kulturskola för nyanlända
På onsdagar har det svängt loss i Bergsjöns kyrka där vi har verksamheten 
Karibu. Under året har 25 barn mellan 12 och 17 år deltagit i grupper för att 
lära sig dans, sång och instrument. För flera av barnen är Karibu en möjlig-
het till gemenskap och språkinlärning. Men minst lika viktigt är det att få upp-
träda, vare sig det är för varandra i gruppen eller i större sammanhang. Under 
året har Karibu framträtt på två egna konserter i Bergsjön samt på Räddnings-
missionens julkonsert i Tyska kyrkan och för en fullsatt Domkyrka.  

B A R N  &  F A M I L J

Öppet hus
Öppet hus är en mötesplats i Matteuskyrkan dit alla är välkomna för möten mel-
lan olika kulturer, människor och språk. I första hand riktar vi oss till nyanlända 
och personer med utländsk bakgrund. 

Under 2015 hade vi ett stort antal besökare från många olika nationaliteter på 
Öppet hus; män, kvinnor och barn. Hit kan man komma för att öva svenska, få 
råd och stöd, träffa nya människor och knyta kontakter. Öppet hus är är ett forum 
som erbjuder gemenskap, där man kan ha roligt tillsammans och få en språng-
bräda in i det svenska samhället, en viktig mötesplats dit många nya och gamla 
besökare kommer varje vecka!

Kvinnogruppen  
i Bergsjön
Symaskiner, fika och språkträning, 
det är receptet för Kvinnogruppen 
som ses i Bergsjöns kyrka på mån-
dagar. Runt 30 kvinnor kommer till 
lokalen varje vecka för att sy eller 
lära sig sy samtidigt som det tränas 
på svenska. Ibland får de besök av 
musik pedagogerna och då lämnas 
symaskinerna och fikaborden för en 
sångstund. Gruppen är ett samarbete 
mellan Räddningsmissionen och Berg-
sjöns kyrka.

När jag kom till Karibu så kände jag ingen som jag 
kunde prata svenska med. Jag hade bara varit i 

Sverige några veckor. På Karibu har jag fått öva på 
att prata svenska och fått vänner.

/Deltagare i Karibus verksamheter

B A R N  &  F A M I L J
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Kulturskolan Svängdörren
Kulturskolan Svängdörren har funnits i Lövgärdet sedan hösten 1999. Till sammans 
med andra goda krafter har den som målsättning att ”göra Lövgärdet till en 
bättre plats att bo på.” Svängdörren har funnits under Göteborgs Räddnings-
mission sedan våren 2005. Arbetet sker i samverkan med Rosa Huset (Lövgär-
dets Missions kyrka) och studieförbundet Bilda. Syftet med kulturskolan är att till-
sammans kunna hitta vägar till kreativt flöde och eget inre skapande. Detta flöde 
har resulterat i en dokumentation av vår då- och samtid.

I dagsläget erbjuds afrikanska djembetrummor, piano, gitarr, rap, hip hop, musik-
lek, sång, rockensemble, databaserad musikproduktion, kör- och psalmsång. 
Sedan våren 2007 finns också Studio Svängdörren, en professionell studio med 
rep-, inspelnings- och kontrollrum. Studion används för produktion av egna och 
andras produktioner. Under 2015 hade vi cirka 110 deltagare i Svängdörrens 
verksamheter.

Barnrätts äventyret

B A R N  &  F A M I L J

Barnrättsäventyret är ett gott exempel 
på hur samverkan med andra, i detta 
fall Erikshjälpen, leder till mervärden 
för dem vi finns till för. Under 2015 
har Göteborgs Räddnings mission 
arbetat allt tydligare mot att bli en 
barnrätts organisation och arbetet med 
Barnrättsäventyret går helt i linje med 
detta.  

Under 2015 har vi tillsammans med 
Erikshjälpen skapat Barnrätts äventyret 
som är ett utbildningsprogram i tre 
steg där den centrala delen är läger-
dagen på Björlanda Prästgård. Barn-
rättsäventyret är ett utbildnings koncept 
som består av teoretiskt innehåll i 
kombi nation med praktiska övningar. 
De praktiska övningarna innebär fysis-
ka utmaningar på olika nivåer, samar-
betsövningar och konstnärligt skapan-
de. Under 2015 har vi knutit kontakter 
och bjudit in skolor på Hisingen och 

från andra närligg ande delar av 
Göte borg. I oktober hade 9 skol-
klasser deltagit i Barnrätts äventyret. 
Samtliga klasser har fått ett inledande 
lektionspass på sin skola som handlar 
om Barnkonversa tionen teoretiskt och 
praktiskt och har sedan besökt Björ-
landa Prästgård och genom fört läger-
dagen. Klasserna har dessutom fått 
ett uppdrag att genomföra i sin skola 
som utgår ifrån de lärdomar de fått 
under utbildningen. 

IOP Framtidsspår 
Framtidsspår är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) som riktar sig till unga 
vuxna som ännu inte fått sin gymnasiebehörighet. Under 2015 har 19 unga 
vuxna i åldrarna 18–26 varit inskrivna och 4 deltagare förväntas få sin gymnasie-
behörighet under vårterminen. Det målmedvetna arbetet med hinderröjning, där 
kuratorsfunktionen är central, har en avgörande betydelse för verksamhetens fram-
gång. Lika viktigt är personalgruppens sammansättning där flexibilitet och tro på 
alla människors förändringspotential är avgörande, liksom att ha deltagarnas 
bästa i fokus. Under perioden har ett samarbete med arbetsmarknads och vuxen-
utbildningsförvaltningen etablerats för att ytterligare utvidga konceptet.

Utmaningarna framöver kommer som tidigare år vara att sprida konceptet till 
andra stadsdelar än Västra Göteborg och Angered samt att på ett mer effektivt 
sätt ta tillvara på inblandade parters resurser. Inom IOP Framtidsspår samverkar vi 
med KFUM, St Lukas, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Ljung-
skile Folkhögskola, Arbetarrörelsen i Göteborgs Folkhögskola, Reningsborg samt 
två stadsdelsförvaltningar, Angered och Västra Göteborg. 

B A R N  &  F A M I L J

Foto: Sofia Denzler

G
ÅV

O
- &

 BIDRAGSFINANSIERA
D



16  –  G Ö T E B O R G S  R Ä D D N I N G S M I S S I O N  – –  G Ö T E B O R G S  R Ä D D N I N G S M I S S I O N  –  17S O L R O S E N

Mötesplatser för 
stöd och integration
Räddningsmissionens verksamhet för barn med en frihetsberövad förälder, Sol-
rosen, har funnits i 16 år och verksamhetsledare Line Fuchs har hunnit träffa 
många barn och föräldrar genom åren.

– Solrosens gedigna erfarenhet på området är en av våra främsta tillgångar. Vi 
har stor förståelse för komplexiteten i frågan, säger hon.

Det handlar om att upprätthålla barns rättigheter i ett läge när annat ställer sig 
i vägen. Solrosen ser till att de barn som vill träffa en pappa eller mamma som 
är frihetsberövad kan göra det på ett smidigt sätt. De får stöd och hjälp med att 
bygga relation till den förälder som inte finns med i vardagen – förutsatt att det 
inte strider mot principen om barnets bästa. Line Fuchs ansvarar för flera olika 
verksamheter och den gemensamma nämnaren är möten.

– Vi skapar plattformar för möten för människor i utsatta grupper där de kan få 
adekvat stöd. Det blir också platser för integration. Under det senaste året har vi 
sett att fler unga än tidigare har sökt sig till våra mötesplatser, säger Line Fuchs.

Solrosen

MER OM VERKSAMHETEN   
SOLROSEN

• Gåvo- & bidragsfinansierad, samt avtalsfinansierad

• 3 anställda inom verksamhetsområdet

• Solrosen genomförde 169 barnsamtal och 132 samtal med 
vårdnadshavaren i frihet. Detta som stöd för barnet.

• Total insats 3,5 miljoner kronor

S O L R O S E N

Läs mer om våra verksamheter inom området 

STÖD  

SOLROSENS ARBETE!

Ge ditt bidrag till ett barnsamtal med en 

trygg vuxen. Det är till stor hjälp för att 

sätta ord på det man känner och tänker 

när man har en förälder i fängelse.

SWISH 123 249 5661

Märk din inbetalning 

med "Barnsamtal".
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Solrosen
Solrosen är en verksamhet för barn och ungdomar som har eller har haft en för-
älder eller annan familjemedlem i fängelse. Familjemedlemmen kan också vara 
frihetsberövad på andra sätt, såsom att sitta häktad eller ha elektronisk fot boja. 
Under 2015 genomförde vi 169 barnsamtal och 132 samtal med vuxna i Sol-
rosens lokaler. Utöver detta tillkommer alla de klientkontakter som vi haft på 
häkte och anstalter. Familjepedagoger från Solrosen har också medverkat som 
grupp ledare i tre föräldragrupper på anstalter i Göteborg. Sedan 2005 har Sol-
rosen bedrivit musikverksamhet både enskilt och i grupp med inriktning puls, ryt-
mik, instrument kännedom och textskapande. 2015 hade vår musikpedagog 16 
barn och 4 vuxna i individuella och regelbundna musikträffar. Under vårterminen 
genom förde vi en barngrupp med fyra barn i åldrarna 8−10 år. I början av året 
rekryterade verksamheten ny personal som introducerades under mars–maj. 

I januari anordnade vi ett slutseminarium för att föra fram våra erfarenheter och 
slutsatser utifrån vårt avslutade projekt, ”barn på Sagsjön”. Vid seminariet deltog 
bland andra representanter från socialtjänsten och en rad chefer inom kriminal-
vården. Som ett resultat av projektet har personal från Solrosen kommit att vara 
verksam en dag i veckan ute på Sagsjöanstalten, där familjepedagogen bland 
annat bedrivit individuellt föräldrastöd riktat till klienter med barn. Under året har 
vi genomfört en rad olika aktiviteter såsom sportlovsaktivitet (barns delaktighet ut-
ifrån Barnkonventionen), vårfest, teaterbesök, sommarläger för familjer, höstlovs-
aktivitet och julfest. Under höstterminen startade vi Mötesplatsen; en öppen 
verksamhet en kväll i veckan, där målgruppen får möjlighet att möta och inte-
grera med andra i liknande situation. Under året gjorde vi en förstudie gällande 
be hovet av en stödverksamhet liknande Solrosen i Borås. Kartläggningen och 
inventer ingen visade tydligt på att det finns ett värde och ett behov av verksam-
het, vilket har lett till att Solrosen ämnar starta upp lokalverksamhet i Borås, under 
nästkommande år.  

Solrosen ser fortsatt en utmaning i att hitta nya vägar för att fler barn och ung-
domar ska få vetskap om att det finns stöd att få och därigenom kunna ta del 
av vår verksamhet. 2015 arbetade vi med ett tydligt utåtriktat spridningsarbete. 
Vi ställde ut på mässor, bjöd in till kuratorsträffar och tog emot ett antal studie-
besök. Vi föreläste på en rad konferenser, bland annat på ”Hur möter vi barn i 
Sorg”,”Förebygg.nu” och kriminalvårdens olika utbildningar. Utöver detta har vi 
bedrivit konsultation gentemot andra professioner som möter målgruppen.

 ”Det är så bra att man får komma till Solrosen och 
prata om att mamma eller pappa är i fängelse. För 

när man pratar om det, så löser man problemet och 
slipper ha det i sig hela tiden, och här kan man känna 

sig värdefull”.

S O L R O S E N
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Bekämpa fattigdom 
är ett lagarbete
Fattigdomsbekämpning tar tid. Det är en insikt man behöver ha när man arbetar 
med gruppen utsatta EU-medborgare.
 – Det är viktigt att vi kan arbeta med akuta insatser och samtidigt ha ett lång-
siktigt perspektiv på social förändring, säger Ulrika Falk, verksamhetsledare för 
området Utsatta EU-medborgare.

Det är också viktigt att samordna insatserna.
– Vi ser att när vi tillsammans mobiliserar på olika fronter för att häva fattigdom 
fungerar det som bäst.

Under 2016 ska Räddningsmissionen samverka med aktörer utanför Göteborg 
genom projektet Po drom mobila team.
– Det är en stor glädje att vi nu kan stärka vårt samarbete med andra organisa-
tioner som också arbetar med målgruppen, säger hon.

En central del i arbetet är att ta tillvara den språkliga och kulturella kompetens 
som finns inom den romska minoriteten.
– Utsatta EU-medborgare är inte en homogen grupp, men vi har valt att se till det 
romska perspektivet mot bakgrund av den romska historien som är så präglad av 
utanförskap och diskriminering. Och flera av våra medarbetare är själva romer. 
Detta bidrar till att skapa inkludering och förståelse.

Utsatta EU-medborgare

MER OM VERKSAMHETEN   
UTSATTA EU-MEDBORGARE

• Gåvo- & bidragsfinansierad

• 5 anställda inom verksamhetsområdet

• Öppna förskolan har under 2015 haft kontakt med 66 barn mellan 
0–18 år i gruppen Utsatta EU- medborgare

• Under vårterminen gick 17 av de barn vi träffat i skola i Göteborg och i 
september var antalet 23

• Svenskaundervisning en gång i veckan i samverkan med tidningen Faktum

•  Husvagnsboende för barnfamiljer i samverkan med flertalet kyrkor i 
Göteborgsområdet. 

• Konferens Utsatta EU.medborgare i oktober hade 375 deltagare.

• Total insats 2,8 miljoner kronor

U T S A T T A  E U - M E D B O R G A R E

Läs mer om våra verksamheter inom området 

GE EN  

DIREKT GÅVA!

Stöd vårt arbete bland utsatta 

EU-medborgare och vår öppna 

förskola för deras barn.

SWISH 123 249 5661

Märk din inbetalning med 

"Utsatta EU-medborgare".
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Öppen förskola/familjecenter
Verksamheten riktar sig till utsatta EU-medborgare som vistas i Göteborg. Majo-
riteten som besöker verksamheten tillhör den romska minoriteten och lever även i 
sina hemländer exkluderade från arbetsmarknad, sjukvård, utbildning och tryggt/
stabilt boende.

De barn som Räddningsmissionen kommer i kontakt med i Göteborg lever utan 
att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Samtliga lever i hemlöshet och 
vistelsetiden i Göteborg varierar från några veckor till många år. Gruppen barn 
är mellan 0-18 år och är ofta drabbade av dålig hälsa, har bristfällig skolgång 
och lever under ytterst otrygga förhållanden.

Under året 2015 har verksamheten kommit i kontakt med 66 barn. Några barn 
har vistats här mer kortvarigt då familjerna inte kunnat hitta en lösning för sin vistel-
se. Andra har lämnat Sverige för att bosätta sig i ett annat EU-land och ytterliga-
re andra familjer har åkt tillbaka till hemlandet. Under vårterminen gick 17 av de 
barn vi träffat i skola i Göteborg och i september var antalet 23.

U T S A T T A  E U - M E D B O R G A R E

Husvagnssamverkan
Vi erbjuder tillfälligt boende för barnfamiljer i samverkan med församlingar i 
Göteborgs området. Boendet erbjuds säsongsvis mellan perioden oktober–juni.
De familjer vi möter tvingas ibland till att sova i bilar, tält eller andra tillfälliga 
boende lösningar vilket innebär en enorm otrygghet för barnen. För att erbjuda ett 
mindre otryggt alternativ har vi tillsammans med flera engagerade församlingar 
kunnat erbjuda boende i husvagn, ett sammanhang och en möjlighet för familjer 
att planera för sin vistelse. Samverkansformen har efterfrågats från många orter i 
Sverige och vi har kunnat förmedla information och en modell som kan fungera 
för att lindra nöd och bygga broar för samverkan. 

Kurs i svenska
En dag i veckan har vi svenskkurser 
i samverkan med tidningen Faktum. 
Faktum erbjuder arbete och flera av 
föräldrarna till de barn vi möter för-
sörjer sig genom tidningsförsäljning. 

”Det är kallt i bilen där vi bor så jag skulle vilja att det 
är varmare. Jag längtar efter mormor ibland för jag 
bor hos henne när mamma och pappa är i Sverige 

och jobbar utan mig”
 Flicka 10 år. 

U T S A T T A  E U - M E D B O R G A R E
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Många kommuner, organisationer 
och privatpersoner har engagerat sig 
i den här gruppen och försöker på 
olika sätt hjälpa till, var och en efter 
sin förmåga. Ulrika Falk tror att det 
fanns ett stort behov av att träffas och 
höra hur andra jobbar. 

– Detta var den första konferensen 
som lyfte fram civilsamhällets pers-
pektiv, säger hon.

Inbjudningarna hade gått ut brett.

– Vi bjöd in politiker och vi bjöd in 
tjänstemän från offentlig sektor som 
kommuner, Kronofogdemyndigheten 
och Polisen, säger Lina Blomdahl, 
projekt ledare.

EU-parlamentariker Soraya Post (Fi) 
var en av de inbjudna talarna, liksom 
Martin Valfridsson, nationell sam-
ordnare för utsatta EU-medborgare 
som vistas tillfälligt i Sverige, Thomas 
Hammarberg, tidigare Europarådets 
kommissionär för mänskliga rättigheter 
och Fred Taikon, chefredaktör på tid-
skriften E Romani Glinda.

Även representanter för de inhemska 
organisationer som arbetar i de utsat-
ta EU-medborgarnas hemländer fanns 
med på programmet. 

Konferensen blev ett tillfälle att diskute-
ra och ställa frågor.

– Nu vill vi ta detta ett steg vidare. Vi 
vill att folk ska få chans att nätverka 
och hitta samarbetsformer. Därför har 
vi tagit initiativ till ytterligare en kon-
ferens, en ”del II”, där det ska vara 
mer inriktat på forskning och handling, 
säger Ulrika Falk.

Hon säger att ”del I” kom att bli ett 
sätt att hitta en gemensam kunskaps-
plattform, och förutom konferensen 
bidrog Räddningsmissionen under 
hösten till den samlade kunskapen 
genom en rapport om akutboendelös-
ningar: "En säng för natten – hur svårt 
kan det vara?"

Där undersöktes utbudet i de 40 störs-
ta kommunerna i Sverige så som läget 
såg ut under vintern 2014/2015. En av 
huvudfrågorna var hur situationen sett 
ut för barnen,  och det framgick att av 
de boenden som då fanns, riktade sig 
knappt en fjärdedel till vuxna med barn. 
Det blev också tydligt att samsyn kring 
hur man ska arbeta med och för grup-
pen utsatta och deras barn saknas.

–Alla som är engagerade i frågan 
behöver se sig som ett ”vi” - då kan vi 
jobba ihop, säger Lina Blomdahl.

TEXT: JENNIE DANIELSSON

Konferens om utsatta 
EU-medborgare
Mobilisering för förändring – det 
var mottot för den konferens som 
Räddnings missionen arrangerade i 
höstas på temat utsatta EU-medborg-
are. Det lyckade arrangemanget får 
en uppföljare.

Det var säkert många som undrade var 
som var på gång inne i Saronkyrkan 
de där dagarna i början av oktober. En 
romsk orkester spelade utanför entrén 
och utanför strömmade folk till. Den som 
hade tur kunde få se EU-parlamenta-
riker Soraya Post eller nationelle sam-
ordnaren för utsatta EU-medborgare, 
Martin Valfridsson, skymta förbi.

Det var Räddningsmissionen, i sam-
arbete med ett stort antal med-
arrangörer, som höll konferens om 
utsatta EU-medborgare. Fokus låg 
på vilka insatser som kan göras för 
den grupp som söker sig till Sverige 
från främst Rumänien och Bulgarien, i 
hopp om ett drägligare liv.

En konferens som blev mer än full-
tecknad. 300 deltagare var målet, 
drygt 350 kom.

– Jag tror det stora intresset kan för-
klaras av frågans aktualitet, hur den 
har belysts i medier. Men också för 
att det är ett problem som har blivit 
synligt i gatubilden, säger Ulrika Falk, 
verksamhetsledare för området Ut satta 
EU-medborgare, och syftar på den 
fattigdom som vi i Sverige vant oss 
av vid att se, och som nu åter gör sig 
påmind genom de fattiga människor 
som reser hit för att samla in pengar i 
gathörn och utanför butiker.

”Alla som är engagerade i frågan 
behöver se sig som ett ”vi”  

– då kan vi jobba ihop” 
Lina Blomdahl
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Ökad utsatthet 
– nytt verksamhetsområde
– Många flyktingar har svåra trauman med sig och behöver bli mötta och sedda 
med vänliga ögon. Räddningsmissionen har en unik möjlighet att erbjuda mer-
värden som kan vara ett extra stöd i integrationsprocessen, säger Yvonne Dahlin 
som tillträtt som ansvarig för det nystartade verksamhetsområdet Ensamkommande 
Barn och Unga.

I snart sagt alla Räddningsmissionens verksamheter har man på olika sätt märkt 
av den växande utsatthet som följt i spåren av framför allt kriget i Syrien. Inom or-
ganisationen bestämde man tidigt under året att engagera sig i frågan och starta 
boenden för ensamkommande. Yvonne Dahlin ser en stor utmaning i den rädsla 
och det hat som många gett uttryck för i samband med ett ökat asyl mottagande i 
Sverige. Men hon ser också en motvikt till detta:  
– Det finns ett enormt engagemang där människor ger av sin tid i volontärarbete 
och fadderverksamhet.

Under 2016 ska hon arbeta med kvalitetssäkring av de verksamheter som finns. 
Det handlar om att öka kompetensen hos personalen och om att hitta kvalifi cerad 
personal i ett läge där konkurrensen är stor. Hon kommer också att arbeta med 
att starta fler boenden.

Ensamkommande  
barn & unga

MER OM VERKSAMHETEN  
ENSAMKOMMANDE BARN & UNGA

• Avtalsfinansierad

• 51 anställda inom verksamhetsområdet

• Under året har vi haft 198 ungdomar i verksamhetsområdet.

• Omsättning 22,8 miljoner kronor

E N S A M K O M M A N D E  B A R N  &  U N G A

Läs mer om våra verksamheter inom området 

SKÄNK EN 

SIMSKOLEAVGIFT!

Många av barnen som kommer 

till Sverige ensamma kan inte 

simma. Var med & bidra till deras 

simskoleavgifter.

SWISH 123 249 5661

Märk din inbetalning 

med "Simskola".
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Lisagården, Göteborg
Lisagården är ett asylboende på Hisingen med 12 platser. Under 2015 har vi haft 
totalt 18 ungdomar och två av dem har fått permanent uppehållstillstånd.

En engagerad personalgrupp har sett till att allt från det basala till vardag  ens 
guldkanter – att hitta tid för fina stunder och gemenskap – har fått ut  rymme. Det 
finns många fina stunder att berätta om; midsommarfirandet i Slottsskogen när alla 
ungdomarna dansade kring midsommarstången, motorcykelturen med knuttar från 
två MC klubbar, vardagar med läxläs  ning med hjälp av fina volontärer, hus  möten 
med ljuständning och positiva samtalsrundor och inte minst julcupen i fotboll som 
arrangerades av Lisa  gården för alla Räddningsmissionens boenden.

E N S A M K O M M A N D E  B A R N  &  U N G A

Vasavåningen, Göteborg
Asylboendet Vasavåningen startades i april, 2015. Boendet har 11 platser. Under 
2015 har sammantaget 16 ungdomar bott på Vasa våningen i någon period, tolv 
pojkar och fyra flickor från Somalia, Etiopien, Eritrea, Syrien och Afghanistan. Sju 
av ungdomarna har fått permanent uppehållstillstånd. Örgrytes Rotaryförening har 
gjort ett strålande jobb som läxhjälpsvolontärer för ungdomarna under året.

Björköbo, Öckerö
Boendet Björköbo startade i oktober med 16 platser för ensamkommande unga i 
avtal med Öckerö kommun och Göteborgs Stad. Efter de två första veckorna var 
huset fullt och sedan dess har 16 ungdomar bott hos oss.

Boendet och ungdomarna har fått positivt bemötande av både Björköbor och 
olika föreningar och verksamheter i Öckerö kommun som visat stor generositet. 
Redan efter någon dag tog de cyklarna vi fått skänkt till oss från privatpersoner 
och började på egen hand upptäcka både Hönö och Öckerö.

Fadder verksamheten
23 november bjöd vi in till en kväll i Smyrnakyrkan om att bli fadder till ett barn 
som kommit till Sverige utan sina föräldrar. Ca 700 personer kom och det blev en 
fantastisk kväll och en start på ett arbete som handlar om att skapa relationer mel-
lan ensamkommande ungdomar som bor på ett boende och en svensk fadder. 
Vi tror att fadderrelationen kan bidra till ömsesidig kulturförståelse och där igenom 
öka förutsättningarna för integration i samhället. I april 2016 hade verksamheten 
matchat ihop över 50 ensamkommande ungdomar med faddrar och fadderfamiljer.

Boenden för 
ensam kommande barn

Kamratgården, Ljungskile
Kamratgården i Ljungskile startade i oktober 2015 i samverkan med Göteborgs 
Stad som har elva platser och Uddevalla kommun som har sju platser. I mitten av 
november flyttade de första elva ungdomarna in.

Den största utmaningen under året har varit att få in alla i skolan. Det mest positiva 
är den harmoniska stämningen i huset även om en stor grupp av unga tonårspoj-
kar kan vara en ut maning.

Vallersgården, Frillesås
Under hösten 2015 köpte Göteborgs Räddningsmission Vallersgården i Frillesås 
med avsikt att starta ett boende för ensamkommande barn och ungdomar under 
2016. Från slutet av mars i år har vi 26 platser. Boendet ligger nära havet där det 
under sommarhalvåret bedrivs camping och vandrarhemsaktiviteter. Vi tror att mil-
jön är inspirerande för studier och en meningsfull fritid.

”Vasavåningens ungdomar kan mycket 
bättre svenska än andra ungdomar i klassen. 

Måste bero på era läxhjälps volontärer” 
/Lärare

Under 2015 startade Göteborgs Räddningsmission totalt fem boenden för ensam-
kommande. Verksamheterna bedrivs som idéburna offentliga partnerskap (IOP) 
där separata avtal har tecknats med Göteborgs stad, Uddevalla kommun och 
Öckerö kommun. I avtalet med Göteborg är många andra idéburna aktörer 
också involverade, exempelvis Bräcke diakoni, Reningsborg, Röda korset, Rädda 
barnen och Individuell människohjälp. Varje idéburen organisation medverkar 
med mervärden in i avtalet utifrån sin kompetens och möjlighet. Utöver att driva 
boenden arbetar Räddningsmissionen med att rekrytera faddrar och fadder-
familjer till de ensamkommande barnen och ungdomarna. Målet är att varje 
ensam kommande barn och ungdom som så vill ska ha möjlighet att få en fadder 
eller fadderfamilj utanför boendet.
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Flyktingkrisen
Något slags rekord måste det väl 
ändå vara, detta att starta ett boende 
för ensamkommande flyktingbarn på 
25 timmar. Förra årets stora flykting-
strömmar fick Räddningsmissionen 
att lägga in högsta växel. Under året 
har vi startat fyra olika boenden för 
ensamkommande.

April: Vasavåningen blir asylboende. 
Juni: Lisagården blir asylboende. 
September-oktober: Björköbo i 
Öckerö kommun blir asylboende.
Oktober: Sandås blir ankomstboende.
November: Kamratgården i Udde-
valla blir boende för ensam-
kommande.

Annika Ström Öberg räknar på 
fingrar na. Hon är egentligen 
områdes chef för området Hemlöshet 
och social exkludering vid Räddnings-
missionen, men under 2015 året fick 
hon, utöver detta, ta sig an frågan om 

ensamkommande flyktingbarn. 
Hon hade flera medarbetare med sig 
och alla boenden drivs som IOP, idé-
buret offentligt partnerskap, en samar-
betsform mellan kommun och idébu-
ren sektor. 

Efter att boendet på Björkö start-
ats, uppstod ett läge där inflödet av 
ensam kommande flyktingbarn var så 
stort att ytterligare insatser krävdes på 
studs.

Annika Ström Öberg ser både trött 
och glad ut när hon tänker tillbaka på 
de där ruschiga dagarna. 

– På torsdagen kollade vi på en lokal, 
på fredagen inredde vi den och på 
lördagen hade 48 barn flyttat in, be-
rättar hon.

Det tog 25 timmar från det att de fått 
lokalen till att den var bebodd.

– Mitt i allt som varit svårt har det varit 
så fantastiskt att se alla goda krafter, 
tillägger hon.

Boendet på Sandås kom till efter att 
Göteborgs stad signalerat att de be-
hövde hjälp. Räddningsmissionens 
personal hjälpte till en början till i 
kommunens egna boenden. Barnen 
sov i klassrum på madrasser som man 
lånat från Gothia Cup.

– Det var en väldigt speciell situa-
tion och det är viktigt hur man agerar, 
säger Annika Ström Öberg.

Just när det är många som behöver 
hjälp samtidigt, finns en risk att grupp-
en blir det man kallar avhumaniserad, 
att man inte ser individer utan bara en 
stor massa. Något som kan leda till 
att man börjar behandla gruppen illa.

– Det gäller att ständigt reflektera över 
varför de är här. Det handlar om att 
möta var och en i ögonhöjd, som vi 
säger inom Räddningsmissionen, och 

Dessutom har Räddningsmissionen 
genom sin volontärverksamhet och sitt 
fadderskap möjlighet att erbjuda mer-
värden. 

– Till exempel har vi läxhjälps-
volontärer. Många unga vi möter är 
mycket sugna på att lära sig svenska.

På en del boenden i landet har 
det uppstått bråk. På ett boende i 

Mölndal blev en i personalen dödad. 
Vad gör vi för att se till att både 
personal och boende är säkra på 
Räddningsmissionens boenden?

– Ingen arbetar ensam. Vi har till-
gång till personlarm. Vi jobbar också 
med något som heter lågaffektivt be-
mötande. Det utgår ifrån tanken att 

känslor smittar. Om personalen kan 
hålla sina känslor i schack så kan de 
boende hålla sina känslor i schack. 
Men det kräver en förmåga att läsa 
av situationer och människor, säger 
Annika Ström Öberg. 

På Vasavåningen har personalen fått 
gå en utbildning som Rädda Barnen 
ger i traumamedveten omsorg. Där 
har de bland annat fått lära sig vad 
som händer med en människa som ut-
satts för ett trauma.

Ett ord som ofta förekommit i rapport-
eringen om asylsökande är ”system-
kollaps”. Annika Ström Öberg säger 
att Sverige helt klart står inför en utma-
ning och att det måste produceras fler 
bostäder. 

– Det vi ser är en ökad tröghet i 
system et. Processtiderna är längre, 
men någon kollaps är det inte frågan 
om. Sverige är inte fullt, nej.

TEXT: JENNIE DANIELSSON

att vara en trygg vuxen. Och det är 
svårt. Man ska klara att härbärgera 
alla de känslor som finns i dessa stora 
verksamheter och samtidigt hålla sig 
fast i sitt, se deras situation, men stan-
na kvar i sin egen.

Under hösten rapporterades det om 
boenden där de som drev dem främst 
var ute efter att göra vinst. Avsaknad en 
av vinstintressen är en faktor som gör 

Räddningsmissionen särskilt lämpad att 
driva boenden av det här slaget. 

– Vi får en ersättning som gör att vi 
kan driva bra boenden, men som 
inte leder till att aktieägare plockar 
ut vinster. Det eventuella överskottet 
återinvesterar vi i verksamheten, säger 
Annika Ström Öberg.

Mitt i allt som varit svårt har det 
varit så fantastiskt att se alla 

goda krafter
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Individanpassade 
lösningar stärker 
kvaliteten
Ett självständigt liv och en acceptabel livskvalitet. Det är målet för dem som bor 
i Räddningsmissionens boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning 
eller samsjuklighet. 

Psykiatri och samsjuklighet är ett av Räddningsmissionen verksamhetsområden 
som inte har så stor genomströmning. De som bor i organisationens boenden 
stannar länge. 

Gretchen Olofsson, nytillträdd områdeschef för Psykiatri och Samsjuklighet, menar 
därför att det är oerhört viktigt att arbeta aktivt med de boende. 

-Boendet ska aldrig upplevas som en förvaring, utan som ett boende med inne-
håll. Att vi är deras ställföreträdande hopp när vardagen är svår att hantera, 
säger hon.

Personalen arbetar mycket med att skapa delaktighet. 

– Vår viktigaste tillgång är våra engagerade och professionella med arbetare.  
De är stommen i allt socialt arbete, säger Gretchen Olofsson.

Psykiatri & samsjuklighet

MER OM VERKSAMHETEN  
PSYKIATRI & SAMSJUKLIGHET

• Avtalsfinansierad

• 18 anställda inom verksamhetsområdet

• 34 platser i olika boendeformer

• Omsättning 19,9 miljoner kronor

P S Y K I A T R I  &  S A M S J U K L I G H E T

Läs mer om våra verksamheter inom området 
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Bellmansgatan
Bellmansgatan är ett grupp boende 
för vuxna med psykisk funktions-
nedsättning med SoL- eller LSS-beslut. 
Boendet är bemannat dygnet runt och 
har plats för åtta personer som bor i 
egna lägenheter. Varje boende har 
två kontaktpersoner som fungerar som 
ett extra stöd i vardagen. Målsättning-

en med boendet är att bryta isole-
ring, skapa personliga relationer och 
social samhörighet. Vi erbjuder dag-
liga aktivit eter för de boende både 
enskilt och i grupp. Kopplat till boen-
det har vi flera volontärer som berikar 
de boendes vardag genom aktiviteter 
som diktläsning, musikgrupp, data-

kurs, matlagning och avslappning/
yoga. Deras närvaro bidrar till att de 
boende växer som individer och att 
sammanhållningen och gemenskapen 
stärks.

E N S A M K O M M A N D E  B A R N  &  U N G A

Boendeteamet Vasagatan
Boendeteamet är ett korttidsboende för män med samsjuklighet. Vi har plats för 14 
personer och alla placeringar sker enligt SoL. Varje boende bor i en egen lägen-
het och erbjuds ett individualiserat stöd utifrån sina behov. Alla har en kontaktman 
som finns för den boende och har ett extra ansvar i kontakten med socialtjänst och 
myndigheter. I boendet eftersträvar vi en så hög grad av självständighet som möj-
ligt. Vi arbetar tillsammans med de boende för att stötta dem i att komma vidare 
till ett boende som är mer långsiktigt och passar den boendes behov. 

Styrmansgatan
Styrmansgatan är ett grupp boende 
för vuxna med psykisk funktions-
nedsättning med SoL- eller LSS-beslut. 
Boendet är bemannat dygnet runt och 
består av tolv platser fördelat på två 
våningsplan. Boendet har i det när-
maste haft full beläggning hela året. 
Årets semester för de boende gjorde 
vi i slutet av maj till en lägergård utan-
för Alingsås, det blev en uppskattad 
vistelse som vi kan minnas när hösten 
och vintern kommer med mörker och 
kyla. Vi har flera volontärer som arbe-
tar regelbundet på boendet. De följer 
med på promenader, går på bio eller 
spelar spel. Under hösten har vi räk-
fest som ökar känslan av samhörighet 
i boendet. 

”Jag bott här i drygt 9 år och trivs bra både med 
lägen het och personal, annars hade jag inte bott här 
så länge. Personalen verkar trivas med varandra och 

det spiller över på oss som bor här.”
/Olle
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Arbete på riktigt är 
nyckeln till personlig 
utveckling
Den som inte fått fäste på arbetsmarknaden, eller som varit ifrån den ett tag, kan 
behöva en mjukare ingång. Räddningsmissionen erbjuder arbetsträning och arbets-
platser där uppgifterna anpassats efter individens förutsättningar och behov.
 
– Varje individ får vara med och välja sitt arbete, och ambitionen är att var och 
en ska uppleva att de utvecklas under sitt arbete hos oss, säger Linda Andersson, 
enhetschef för området Arbete och Sysselsättning.

Hon tror att Räddningsmissionens möjlighet att skapa mervärde för individen 
gör organisationen extra väl lämpad att hjälpa folk som står långt ifrån arbets-
marknaden.

– Här får man chans att göra gott för någon annan. Men det viktigaste är ändå att 
man utför ett verkligt arbete. Det man gör här är på riktigt – ingen hitte-på-verkstad.

Under det närmaste året ska man jobba en del med produktutveckling i de verksam-
heter som Räddningsmissionen bedriver inom området Arbete och Syssel sättning.

– Det handlar särskilt om vårt ätbara sortiment. Det vi tillverkar, produ-
cerar och förädlar själva är det stor efterfrågan på.

Arbete & Sysselsättning

MER OM VERKSAMHETEN  
ARBETE & SYSSELSÄTTNING

• Avtalsfinansierad

• 7 anställda inom verksamhetsområdet

• 150 personer hade arbetsträning eller sysselsättning hos oss 
2015 varav: 82 kvinnor och 68 män

• Genomsnittlig tid hos oss i arbetsträning/sysselsättning:  
12 månader, samma för män och kvinnor

• Omsättning 6,8 miljoner kronor

A R B E T E  &  S Y S S E L S Ä T T N I N G

Läs mer om våra verksamheter inom området 

HANDLA I LIME 

EKOBUTIK

Ett sätt att ge en gåva är 

att handla i vår ekobutik 

på Allmäna vägen 16. 

Här går allt överskott av 

försäljningen tillbaka till 

vårt sociala arbete.
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LIME ekobutik
LIME ekobutik ligger på Allmänna 
vägen 16 i Majorna. Det är en liten 
gemytlig butik och är en populär plats 
för arbetsträning och sysselsättning. 
Här får alla lära sig vad det inne-
bär att arbeta i butik, allt från beställ-
ningar och inventering till kassa och 
kundbemötande.

Allt du hittar hos oss är ekologiskt och 
om möjligt även rättvisemärkt, som 
t.ex hudvårds- och hygien produkterna. 
Från det väldoftande köket ovanför bu-
tiken får vi det efterfrågade delikatess-
knäckebrödet, biscottis i flera smaker, 

marmelader smak satta efter säsong, 
det mörka morots brödet efter eget 
recept och mycket mer. Under sä-
song kommer mycket frukt och grönt 
från vår egen gård i Björlanda. Från 
gården får vi även de stora bruna 
äggen, den egen tillverkade äppelmus-
ten och annat närproducerat. Vi leve-
rerar även frukt och grönt till företag, 
förskolor och privat personer.

I butiken hittar du även kläder, 
väskor och smycken som är tillverka-
de i Räddningsmissionens Remake-
avdelning. Populärt bland våra kunder 

är även våra presentkorgar och påsar 
som passar för alla tillfällen och plock-
as ihop efter önskemål!

Välkomna in till oss! Ditt handlande 
gör skillnad!

Lime ekobutik
Allmänna vägen 16, Göteborg 

Öppet 
Måndag–Fredag 10–18, 
Lördag 11–15
031 712 12 31 
www.facebook.com/limegoteborg

A R B E T E  &  S Y S S E L S Ä T T N I N G

Reception och administration
Receptionen på Andra Långgatan 29 är Göteborgs Räddningsmissions ansikte 
utåt. Även detta är en arbetsplats för våra duktiga medarbetare i arbetsträning 
och sysselsättning. Receptionen är det första man möter när man kommer in till 
oss och vi är måna om att alla ska få ett fint och varmt bemötande. Här är alla 
välkomna att slå sig ner i väntan på sitt möte eller bara för att ta en kopp kaffe.

De som bemannar vår reception har även diverse administrativa arbetsuppgifter 
kopplade till vår support- och ekonomiavdelning. Allt utifrån varje individs förut-
sättningar och kompetens.

LIME Kök & Catering
I LIME Kök & Catering på Allmänna vägen 16 bakar vi, lagar luncher och bedri-
ver cateringverksamhet. Här är man välkommen att arbetsträna eller för att ha sin 
sysselsättningsplats. Alla bidrar efter bästa förmåga och utifrån sina egna kunska-
per. Från vår gård i Björlanda får vi frukt och grönsaker som vi förädlar till t.ex. 
marmelader och chutney. Andra produkter vi tillverkar själva är t.ex. delikatess-
knäcke, biscottis och goda matbröd. Detta säljer vi sedan i vår butik LIME och 
på andra utvalda ställen och till fällen. Det är många företag och privat personer 
som anlitar oss för mat och läckerheter till fester, födelsedagar, dop, bröllop m.m. 
Det är så härligt att så många vill göra skillnad genom att beställa sin mat hos oss!

Hos oss kan du beställa:
• Bufféer
• Plockmat eller ”mingelmat” 
• Landgångar / snittar
• Smörgåstårtor
• Tårtor & fikabröd
• Luncher
• Enligt önskemål – Fråga oss!

LIME catering drivs på samma sätt som butiken. När man beställer från vår catering 
stöder man Räddnings  missionens sociala arbete, samtidigt som människor i behov 
av praktik och sysselsättning får en meningsfull var  dag med arbete och utveckling.

Lime catering
Allmänna vägen 16, Göteborg 

Beställning & info
Christina Berntsson, 070 847 46 22, c.berntsson@raddningsmissionen.se 
www.raddningsmissionen.se/catering

”Tack för allt ditt stöd, utan det hade jag inte vågat 
söka det jobb jag nu fått. Ni har hjälpt mig bygga 

upp mitt självförtroende igen”
Kvinna 53 år.

A R B E T E  &  S Y S S E L S Ä T T N I N G
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Sömnad och 
remake
Vår Sömnad- & remakeavdelning finns 
på Andra Långgatan 29. I sömnadsa-
teljén både nytillverkar och återskapar 
vi. Årligen återkommande i vår nypro-
duktion är t.ex de egendesignade för-
klädena för stora och små. En annan 
stor del av verksamheten är att laga, 
lappa och sy om kläder och annat för 
våra kunder. Ring gärna eller kika in, 
så hjälper vi dig med dina frågor och 
uppdrag! Välkommen att anlita oss!

I vår remakeavdelning tillverkar vi 
bland annat handgjorda vykort 
och unika smycken av olika skänk-
ta material. Det kan vara trasiga eller 
överblivna smycken som våra duk-

”Här blir jag sedd och accepterad för den jag är, 
jag är en del i gemenskapen och med stöd från er 

känner jag att jag vuxit som människa och vågar mig 
ut i arbetslivet.” 

Kvinna 23 år. Har idag arbete via Samhall som hon trivs bra med.

Kök på Andra 
Långgatan
Här går ugnarna varma och sprider 
en ljuvlig doft i huset på Andra lång-
gatan. I köket tillverkas alla godsaker 
som säljs i Farbror Eriks café på Eriks-
hjälpen Second Hand i Högsbo. Det 
bakas bullar, frallor, kakor, matbullar 
och annat gott. Vi tar även hand om 
en stor del av de interna fikabeställ-
ningarna. Under året har vi haft ny-
premiär av serveringen av de interna 
kulturluncherna som är välbesökta och 
innebär nya smakupplevelser varje 
vecka!

A R B E T E  &  S Y S S E L S Ä T T N I N G

Björlanda Prästgård
På vår gård i Björlanda händer 
det ständigt nya spännande saker. 
Numera finns vårt största produk-
tions- och cateringkök på gården. 
Det är många företag och privat-
personer som anlitar oss för mat och 
läcker heter till fester, födelsedagar, 
dop, bröllop m.m. Vi är glada att så 
många vill göra skillnad genom att 
beställa sin mat hos oss.

Göteborgs Räddningsmissions trans-
port- och insamlingsverksamhet utgår 
från Björlandagården. Här tar vi 
hand om skänkt mat, kläder, hygien-
produkter och allt annat givmilda 
göteborgare skänker till oss, för att 

sedan distribuera ut till de som bäst 
behöver det. På gården har vi även 
sex små stugor som i huvudsak an-
vänds till barn- och ungdomsläger, 
konferens och privat uthyrning. Det 
finns tillgång till kök och vi har ping-
isbord, biljardbord, kanoter, fotbolls-
plan mm som är fritt att använda när 
man inte klappar djuren eller njuter av 
frukten i äppellunden.

Populärt har även vårt äppelmusteri 
blivit som producerar god äppelmust. 
Under året kom många fina människor 
och skänkte sina äpplen till oss eller 
ville få sina trädgårdsäpplen mustade. 
Det blir fantastiskt god dryck. 

Vi har även ett fint samarbete med 
Svenska Mässan som säljer flera av 
våra produkter och sponsrar gården 
på olika sätt.  

Alla aktiviteter på gården innebär att 
vi har många meningsfulla och utveck-
lande arbetsuppgifter att erbjuda våra 
fantastiska personer i arbetsträning 
och sysselsättning. Vi är väldigt måna 
om att våra produkter och tjänster hål-
ler högsta kvalitet men vill samtidigt 
utmana alla att våga lära nytt för att 
utvecklas och trivas hos oss.  

A R B E T E  &  S Y S S E L S Ä T T N I N G

tiga medarbetare designar om till 
helt nya kreationer. Skänkt garn blir 
till handleds värmare och fina unika 
mössor och halsdukar.

Beställer du tjänster via Sömnad & 
Remake, så stödjer du Gö teborgs 
Räddningsmission. Våra alster hittar du 
hos oss på plats eller i butiken LIME 
på Allmänna vägen 16. Håll även 
ögonen på webbshopen på shop.
raddningsmissionen.se

Sömnad & Remake
Andra långgatan 29, 2 tr

Beställning & info
Tina Zetréus
073 901 41 22 
www.raddningsmissionen.se/remake
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”Du gör en  
diakons jobb”
Styrelseordförande Joakim Hagerius ord fick Eva Erlandsson att börja fundera. 
Så i höstas avskildes hon till diakon – ett ämbete som får folk hon möter att våga 
öppna sig och prata om det som är svårt.

Med diakonkragen runt halsen blir det, som Eva Erlandsson säger, ”super-
offentligt” att hon är kristen.
– Sträckan från att man säger hej till att man börjar prata om Gud blir då ofta 
väldigt kort, säger hon. 

Hon delar sin arbetstid mellan caféet på Vasagatan och soppmässorna i 
Matteus kyrkan och Betlehemskyrkan. Dit kommer många som har det tufft på 
olika sätt och som behöver hjälp. Under sina två år inom Räddningsmissionen har 
hon fungerat som samtalspartner för dem som söker sig till verksamheterna. Men i 
och med att hon kompletterade sin utbildning och blev diakon, har samtalen kom-
mit att bli fler, och de rör sig oftare om känsliga saker. Många samtal inleds med 
frasen: ”Detta säger jag bara för att du har tystnadsplikt.” Och efter det kan det 
följa en historia som kläs i ord för första gången. 
– Människor mår bra av att dela sin smärta, säger Eva Erlandsson.

Samtidigt har hennes arbete en väldigt praktisk sida. Hon hjälper folk att skriva 
brev till myndigheter, hon följer med på besök hos socialtjänsten eller läkaren.  
Oavsett om mötet med en människa handlar om att samtala eller om hjälp att 
skriva ett brev brukar Eva Erlandsson fråga om personen vill att hon ska be för 
den. Det är sällan folk säger nej. 
– Man kan lägga in så mycket av omtanke i en bön även om jag inte just kan 
lösa själva problemet.

TEXT: JENNIE DANIELSSON

Gatukyrkan

”Människor mår bra av 
att dela sin smärta”
Eva Erlandsson

G A T U K Y R K A N

Här kände jag 
mig som en 

vanlig människa, 
som en bland 

alla andra. 
–Gäst på soppmässan

Gatukyrkan  
– en kraftkälla mitt i vardagen
Centrum i Gatukyrkans verksamhet har under året varit soppmässorna och den 
diakonala närvaron på caféet.

Med uppehåll för sommaren firar vi varje tisdagkväll soppmässa i Matteuskyrkan 
i Majorna. Under 2015 blev det 29 kvällar, det genomsnittliga antalet deltagare 
var 41. Majoriteten av de som kommer har vi tidigare mött på caféet på Vasa-
gatan, men en hel del andra hittar också dit, såsom grannar till kyrkan eller ny-
fikna studenter. Tanken är att det ska vara en mötesplats för människor i många 
olika livssituationer. 

Diakon Eva Erlandsson från Göteborgs Räddningsmission är i princip alltid med 
och håller i helheten. Hon känner många av gästerna och det skapar kontin uitet 
i mötet. Till sin hjälp har hon alltid en pastor, under året medverkade Matteus-
kyrkans pastor Daniel Korol under hälften av soppmässorna, andra pastorer som 
varit med är Marcus Olsson, Per Duregård, Magnus Bramer m fl. Det har varit 
varier ade musikinslag och ca 10 volontärer varje vecka. Vi känner att vi bygger 
en gemenskap som är viktig för oss som deltar, och som vi redan har märkt kan 
bli en brygga in i våra församlingar.

På fredagarna är det lunchsoppmässa i Betlehemskyrkans kapell. Från septem-
ber har vi det varje vecka, och Betlehemskyrkan ansvarar för att tillaga soppa 
och bemanna med pastorer, musiker och volontärer. Under året har vi haft 22 
lunchsoppmässor med i genomsnitt 24 deltagare/gång. 

Det är delvis olika grupper som kommer till de olika soppmässorna. Till Betlehems-
kyrkans lunchsoppmässor kommer fler folk som råkar trilla in, som inte direkt har 
planerat vad de ska göra. Många kommer direkt från caféet. Somliga hittar sena-
re till soppmässan i Matteuskyrkan som det krävs lite mer planering att ta sig till.

Under Hemlösas natt den 17 oktober firade vi även gatumässa utanför Stora 
Teatern enligt soppmässans ordning. 

I december blev Eva Erlandsson avskiljd till diakon för Göteborgs Räddnings-
mission vid en gudstjänst i Saronkyrkan. Saron och Matteuskyrkan har ett gemen-
samt tillsynsansvar. Gästerna på cafét har reagerat positivt på att ha en diakon 
till hands. Fler vill ha hjälp i bön, att vi exempelvis ber för besök som ska göras 
eller brev som ska skrivas. Även den uttalade tystnadsplikten nämns som bra.

Varje morgon före caféets öppnande har vi en andakt. Vi tänder ljus vid altaret 
och ber för hela Göteborgs Räddningsmission, för all personal och för dem vi ska 
möta under dagen. Dessa ljus brinner under caféets öppettid som en påminnelse 
om att vi inte är ensamma i vårt arbete. Gud är med oss!
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Volontärer är en 
del av hjärtat i 
organisationen
Hej hjärtat! Ja så är det att vara volontär på Göteborgsräddningsmission, man är 
en del av hjärtat i organisationen. Alla insatser är viktiga stora som små, de är 
alla unika och behövs. 

Volontärarbetet hos oss på Göteborgs Räddningsmission har under 2015 ex-
ploderat. Aldrig tidigare har intresset varit så stort för att bidra med sig själv, 
med förmågor, expertkunskaper och framförallt medmänsklig tid. Efter timmar av 
rekryterings arbete har vi äntligen nått vårt mål att ha volontärer kopplade till alla 
våra verksamheter på ett eller annat sätt. Volontärer tillsammans med vår anställ-
da personal är hjärtat i Göteborgs Räddningsmission.

Under det gångna året har vi satsat mycket på att kvalitetssäkra våra volontä-
rer och deras uppdrag. Uppdragen är alltid behovsbaserade. Under år 2015 
har det varit fokus på ensamkommande barn och integration då vi som organi-
sation startat upp många boenden på kort tid både i och utanför Göteborg. På 
våra boenden finns idag våra volontärer behjälpliga med läxhjälp, matlagning, 
sport/fritids aktiviteter m.m. 2016 kommer bli ett år med fortsatt fokus på att 
kvalitéts säkra volontärarbetet i organisationen. Satsningen kommer främst 
att ligga på kommunika tion och utbildning.

Volontär

V O L O N T Ä R

BLI VOLONTÄR!

Vill du vara med som volontär 

hos oss på Göteborgs 

Räddningsmission finns det alltid 

möjligheter! Din tid hos oss 

värdefull! Välkommen in på vår 

hemsida och se vilka aktuella 

volontäruppdrag vi har just nu.

www.raddningsmissionen.se/

engagera-dig
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Det våras för 
medmänskligheten
Den turbulens som präglar världen och som ökar utsattheten, har samtidigt ökat 
viljan att ge. Cia Hansson, tillförordnad insamlingschef, kan se tillbaka på ett år 
av stort engagemang från såväl privatpersoner som företag.

– Många vill bidra med egna initiativ, något som varit möjligt inte minst genom 
vår julkampanj ”Göteborgs viktigaste”. Under den vinjetten har alla som velat 
kunnat ordna arrangemang som inbringar pengar och jag tror att vi kommer att 
få se mer av detta under 2016, säger hon.

Cia pekar också på möjligheten att bidra till Räddningsmissionens arbete med sin 
tid och intresset för volontärskap är också något som hon sett växa under året. 
För att insamling ska vara möjlig gäller det också att ta plats i allmänhetens med-
vetande.

– Vi lever i en tid med mycket och livlig debatt. Det är bra, men det finns alltid en 
risk för polarisering och att debatten koncentreras kring några få frågor och att 
viktiga ämnen hamnar i skymundan. Där har Räddningsmissionen en viktig upp-
gift att fylla som opinionsbildare. Vi har stor kunskap om social utsatthet och om 
de samhällsstrukturer som bidrar till utsattheten. Dessutom har vi idéer om hur man 
ska bryta negativa spiraler. Detta behöver vi föra fram.

Insamling

INSAMLINGSÅRET 2015  
Våra insamlade medel kommer från olika håll. År 2015 samla-
de vi in 6,4 miljoner från privatpersoner, 4,2 miljoner från företag 
och 3,0 miljoner från stiftelser. Jämfört med 2014 ökade insaml-
ingen med nästan 1 miljon – något vi är oerhört tacksamma för. 

Verksamheter som finansieras via insamlade medel
• De flesta verksamheter inom området hemlöshet
• Solrosen, verksamheten för barn med förälder i fängelse
• Barn och familjeverksamheter
• Verksamheten för utsatta kvinnor
• Verksamheten för utsatta EU-medborgare/romer
• Vi samlade även in pengar till ensamkommande barn under 

2015, men då till insatser som inte handlar om boende

I N S A M L I N G

GE EN VALFRI  

GÅVA VIA SWISH!

Vill du rikta den mot någon 

specifik verksamhet – ange detta 

vid din betalning.

SWISH 123 249 5661

Tack för din gåva!
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Att använda sitt eget fritidsintresse, 
och bygga ett insamlingsevent runt 
det, är något som ligger i tiden. 
I Fiskebäck ville Missionskyrkan och 
Allianskyrkan samla in pengar till 
Räddningsmissionens Öppna för-
skola. Några löparentusiaster  gick 
samman och startade Fiskebäcks-
loppet - Tre hamnar.

– Vi har det alltid på nationaldagen, 
säger Samuel Haugstvedt och ler.

Noga räknat har loppet bara hål-
lits en gång – 2015 – men med det 
stora gensvar arrangörerna fick vill de 

nu arrangera det igen under 2016. 
Samuel Haugstvedt och hans projekt-
grupp tänker göra det till ett årligt 
återkommande lopp på national-
dagen.

Nationaldagen har kommit att bli en 
dag då man lyfter fram mångfald och 
eftersom en stor del av Räddnings-
missionens sociala arbete riktar sig till 
nyanlända och papperslösa, tyckte 
projekt gruppen att det blev bra att 
lägga loppet på just nationaldagen.

I år vill Samuel Haugstvedt göra 
national dagstemat lite tydligare.

– Kanske ska vi ha flaggor, kanske 
ska vi ha någon kör som sjunger 
national sången, säger han.

Överhuvudtaget vill han ha lite mer 
musik och underhållning längs banan, 
även om han är nöjd med allt de lycka-
des åstadkomma under premiärloppet.

Det fanns hoppborg, fika, Räddnings-
missionen och några av sponsorerna 
hade montrar och många människor 
kom för att heja på. Enskilda perso-
ner ställde upp en vätskekontroll och 
någon tog sig för att spela dragspel. 
Men viktigast var ändå själva banan. 

Samuel Haugstvedt är själv löpa-
re och tycker särskilt mycket om att 
springa lopp i terräng. Han var den 
som lade ut den tio kilometer långa 

Fiskebäcksloppet

I N S A M L I N G

Projektgruppen hade siktat på att få 
ihop 300 löpare, på det viset skulle 
de ha nått sitt insamlingsmål. Men 
det slutade med att 850 nummer-
lappar gick åt och totalt 674 personer 
sprang. Alla anmälningsavgifter gick 
oavkortat till Räddningsmissionen.
Detta har väckt viss förundran från 
andra lopparrangörer som undrat hur 
de kunde få ihop så många löpare till 
premiärloppet - vanligtvis behöver ett 
lopp bli känt för att många ska vilja 
anmäla sig.

– Det beror på vårt otroliga nätverk 
som vi har genom församlingarna. 
Den stora utmaningen är att få folk 
att vilja hjälpa till. Vi gjorde mycket 
reklam för det markarbete som behöv-

de göras, vi delade ut lappar i folks 
brevlådor och vi lade mycket tid på 
att personligen fråga var och en om 
de ville hjälpa till eller vara med och 
springa. Totalt var det upp till 90 funk-
tionärer på själva dagen för loppet.

Pastor Peter Baric sprang själv loppet 
och hade en bra tid fram till en kilo-
meter före mållinjen.

– Jag har aldrig sprungit förut, men 
hakade på dem som sprang fort. 
Sedan hade jag varit med och för-
berett hela morgonen, inte hunnit äta 
och dricka så mycket, så en kilometer 
före mållinjen började jag att springa 

i zick-zack. Jag blev omhänder tagen 
av sjukvårdsteamet som såg hur 
jag mådde, säger han. Peter Baric 
kvicknade snart till och i år ska han 
springa igen. Men denna gång ska 
han ta det lugnt före loppet och se till 
att äta bra. 

– Det blir ju ganska lätt för mig att slå 
mitt eget rekord. Allt jag behöver göra 
är att se till att komma i mål!

När nu manegen är krattad inför 
nästa lopp, tänker Samuel Haugstvedt 
och de andra i projektgruppen satsa 
extra på att få fler sponsorer till att ha 
monter vid sidan av loppet. 

– Det hade varit enkelt att bara be 

dem sätta in en summa till Räddnings-
missionen, men vi vill att detta ska 
vara en win-win för alla som är med, 
säger Samuel Haugstvedt.

Han berättar att förra året samman-
förede de ett par av sponsorerna som 
sedan inledde samarbete med var-
andra. 

I år ska pengarna de drar in på lop-
pet fördelas mellan Öppna förskolan 
och Solrosen.

TEXT: JENNIE DANIELSSON

banan, och han gjorde vad han 
kunde för att skapa variation på 
sträckan.

– Det är ju ett stadslopp, men det är 
roligt om det kan vara lite tufft. Och 
så behöver man komma upp på 
någon höjd för att se de vackra om-
givningarna vi har.

Fiskebäck ligger nära havet och under 
loppet passerar man tre hamnar. Man 
springer i naturområde, inne i själva 
samhället och förbi kyrkorna. Sträckan 
blir ungefär densamma i år som första 
gången.

Förutom det stora loppet för vuxna, 
hölls också ett barnlopp på två kilo-
meter och ett knattelopp på några 
hundra meter för de allra minsta.

"Det hade varit enkelt att bara 
be dem sätta in en summa till 

Räddningsmissionen, men vi vill 
att detta ska vara en win-win för 

alla som är med."
Samuel Haugstvedt

Foto: Omelettfoto



  

A
AB Veden
Advokatfirman Glimstedt 
Alexandersson Fastigheter i Göteborg AB
Alufront
Andreassons Musik
Annas Pepparkakor 
Askania
Autodesk
Axess Promotion

B
Ballingslöv
Before Deadline 
Beierdorf AB
Birgers Chark
Biscotti 
Brandströmska skolan 
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Carinas Andrum
Castellum AB, Göteborg
CeGe Fisk AB
Chexet kalligrafi & illustration 
Cissi Glittvik Hopp och Tro 
Cybercom group

D
Dagab Färskvaror, Göteborg 
Dahls Bageri, Göteborg 
Donsötank Rederi AB

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

F
Flexlink
Floda Glasmästeri 
Freeport, Kungsbacka 
Förvaltnings AB Aranea

G
Gamle Port, Göteborg
GF Konsult
Gillis Edman Begravningsbyrå
Gothia Towers
Greencarrier

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 Cia Hansson på 031-7121208.

Gärde Wesslau Advokatbyrå 
Gärdhagen Akustik 
Göteborgs Hamn
Göteborgs Posten

H
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck 
Ica Supermarket Åkered 
IKEA Kållered

J
Jam
JP Publishing 
Järnartiklar Enocson AB

K
Kahls
Kjellberg & Möller AB, Göteborg 
Klemets & Andersson Consulting 
Klick & Klang Kreativa AB 
Klädesholmen Seafood AB

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

M
Macforum AB
Magasin Friend of brands AB 
Manpower
MediaGraphic, Mölndal 
Meltwater
Miljöbyrån Ecoplan AB

N
Nobel Biocare 
Nordic Wellness 
Nordsjöfisk 
Norkonsult

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg

P
Palco Media AB
Partille Implantatcenter 
Pikenborg AB

Piwa food AB, Lerum 
Prevas
Proprius Förvaltnings AB

R
Restaurang Ivfars, Mölndal 
Reningsborg
Robert Lidbäck AB
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
Taxi Kurir
Team Dagnelid
Team Lundblad-Edgren 
Tingstad Papper AB
Thomas Shirt Factory, Askim 
Torsten Lundblad tandläkare 
Torönland HB 
Trädgårdsplanket 
Tvåtumfyra
Tärntank Rederi AB, Donsö

U
Upper House

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

MÅNDAG  6 JUNI

Måndag den 6 juni går startskottet för Fiskebäcksloppet -Tre hamnar, 
tävlingen där du springer för andra. Startavgiften går oavkortat till  
Göteborgs Räddningsmissions sociala arbete i Göteborg. 

Anmäl dig och läs mer om loppet på  
www.fiskebacksloppet.se

DISTANSER 

10 km 
2 km 
(juniorlopp)

KYRKAN

ARRANGÖRER

SPONSORER

Frölunda Torg
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Tack för att du stödjer  
människor i utsatthet!

Så kan du stödja på andra sätt just nu

STÖD VIA AUTOGIRO

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 arbetet, eftersom 
administrationen blir minimal. Det blir 
enkelt och smidigt för dig att sköta dina 
betalningar och Räddningsmissionen 
behöver inte hantera varje ärende 
administrativt.

För att få mer information om hur du blir 
månadsgivare kan du: 

Besöka vår hemsida: raddningsmissionen.
se/bli-manadsgivare 

Eller ring vår givarservice på  
031-712 12 15  

TESTAMENTE 

Varför ska man skriva testamente? Din sista 
vilja kan skänka hopp och framtidstro till 
många utsatta och hemlösa människor 
i Göteborg! Om du har frågor kring 
hur man testamenterar till Göteborgs 
Räddningsmission är du alltid välkommen 
att kontakta oss, eller beställa vår 
informationsfolder via hemsidan. 

SWISH

Du kan swisha in din gåva till våra 
gåvofinansierade verksamheter till: 

123 249 5661. 

Vill du rikta din gåva till ett specifikt 
ändamål, ange detta i meddelanderutan 
vid din betalning.

SKÄNK DIREKT

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

SMS:A DIN GÅVA 

SMS:a ACTION till 729 01 

Bli en ”MånadsHjälte” när du startar ett 
månatligt givande om 40 kr via SMS.  
Vi är beroende av långsiktigt stöd och 
återkommande gåvor. Därför behövs du 
som månadsgivare. 

SMS:a TRYGG till 729 01

så skänker du 70 kronor till vårt arbete 
bland utsatta barn och unga. 

SMS:a VARM till 729 01 

så skänker du 70 kronor till vårt  
arbete mot hemlöshet. 

FÖRETAG 

Som företag är ni varmt välkomna att 
stödja vår verksamhet. Är du nyfik en på 
vårt företagsnätverk ”Vi möts i ögonhöjd”, 
vänligen kontakta Cia Hansson:

c.hansson@raddningsmisssionen.se

BLI VOLONTÄR 

Vill du vara med som volontär hos oss 
på Göteborgs Räddningsmission finns 
det alltid möjligheter! Se vilka aktuella 
volontäruppdrag vi har just nu:

raddningsmissionen.se/engagera-dig

VI SÖKER FADDRAR

Det finns många ensamkommande 
barn som längtar efter en fadder eller 
fadderfamilj. Är du intresserad?  
Anmälan sker till:  
fadder@raddningsmissionen.se

VI SÖKER FAMILJEHEM

Många barn och ungdomar som 
flytt till Sverige längtar efter en trygg 
familj att bo i. Har du och din familj 
möjlighet att öppna upp ert hem för ett 
ensamkommande barn? Er insats kommer 
göra stor skillnad för en ung människa. 

raddningsmissionen.se/verksamhet/bli-
familjehem

HANDLA PÅ ERIKSHJÄLPENS 
SECOND HAND

När du fyndar eller skänker är du med och 
förändrar människors livssituation. Vinsten 
från butiken går till Räddningsmissionens 
arbete bland utsatta barn i Göteborg 
och till Erikshjälpens projekt för barn och 
ungdomar globalt.

Adress  
Fältspatsgatan 6, Västra Frölunda  
031 -20 90 70

Öppettider 
Tisdag, torsdag 12–18, 
Lördag 11–15 (röda dagar stängt)

Inlämning av varor  
Måndag 8–15, tisdag 8–18, onsdag 
8–15, torsdag 8–18, fredag 8–12, 
lördag 11–15

Läs mer om vad vi gör på www.raddningsmissionen.se


