din nästa
TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 2/2008

ÖVERNATTNINGEN ÖPPEN ÅRET RUNT
Idag är man bara en månadshyra från att hamna på gatan

NY SECOND HANDBUTIK ÖPPNAR TILL HÖSTEN
DINA GÅVOR GÖR STOR SKILLNAD
Så används dina gåvor till Räddningsmissionens arbete
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Tack för din gåva!
Den här gången skulle jag vilja berätta för dig hur viktig du är för Göteborgs Räddningsmission
och för de människor som lider stor nöd i vår stad.
Jag vill berätta om en verksamhet som helt har varit beroende av din och andra människors
gåvor och hur det sedan har gett fantastiska resultat.
Våra fältarbetare har under många år haft relationer med människor som av olika anledningar inte har kontakt med socialtjänsten och därför inte tak över huvudet för natten. Att inte ha
någonstans att gå på kvällen och att få vila sitt huvud är en så väldigt utsatt situation och detta
behov, denna nöd kunde vi inte blunda för. Räddningsmissionen öppnade ett övernattningsboende
där just dessa människor fick sin fristad. Vi har under flera års tid haft möjlighet att med hjälp av
insamlade medel kunna ha boendet öppet och möta de människor som behövt en säng för natten
och någon att prata med. Oändligt försiktigt och tålmodigt för att vinna förtroende och tillit har
det till sist kunnat leda till att våra fältarbetare har kunnat följa med den enskilde till ett möte
med socialtjänsten som förhoppningsvis lett till ett mer permanent boende. Räddningsmissionen
har under de här åren påtalat för kommunen och politikerna att detta behov finns och att det är
något som man måste göra något åt.
Detta har gett resultat. I år beslutade politiken i Göteborg att tillsätta medel för just det här
arbetet och för att nå den målgruppen. Det innebär förstås bättre möjligheter och livsvillkor för
den enskilde, men också en seger för mänskliga rättigheter.
Detta känns fantastiskt bra och det vill jag dela med dig, eftersom du har varit med och gjort
det möjligt!
Jag hoppas att du vill fortsätta att ge till nya behov som vi på Göteborgs Räddningsmission
ständigt möter. Ett par saker som vi ser just nu är arbetet med att följa upp de människor som
finns i övernattningsboendet och ett annat är behovet av att utveckla och utöka samtalsgrupperna
i vårt arbete med Solrosen, barn till föräldrar som sitter i fängelser.
Din gåva gör att människor får det bättre!
Varmt tack!

Anna Lundbäck,
Direktor för Göteborgs Räddningsmission
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ÖPPEN ÅRET RUNT
IDAG ÄR MAN BARA EN MÅNADSHYRA FRÅN
ATT HAMNA PÅ GATAN
Det finns 365 dagar på ett år. Och lika många nätter. Göteborgs fältassistenter vet
– oavsett om de arbetar för Stadsmissionen, Räddningsmissionen eller kommunen
– att människor som saknar bostad behöver någonstans att sova varje natt.
Därför är det nya boendet Övernattningen öppet året runt.
text: anna-carin jansson foto: jonny lindh

–H

ej och välkommen!
Marja-Liisa Forsenheim tar emot nere vid
porten mot Linnégatan. Hon är en av fyra
behandlingsassistenter på Övernattningen, jourboendet
mitt i centrala Göteborg som Räddningsmissionen startade tillsammans med Stadsmissionen och Göteborgs
kommun i mitten av februari. På Övernattningen finns
varje kväll tio nybäddade sängar som personer med ett
akut behov av ett tillfälligt boende, kan krypa ner i.
Marja-Liisa är precis som de andra behandlingsassistenterna på Övernattningen anställd av
Räddningsmissionen. Fältarbetarna däremot kommer
även från Stadsmissionen och kommunens mobila
team.
– För oss som jobbar här spelar det absolut ingen roll
var man är anställd. Det som är viktigt är att de som
behöver någonstans att bo får det, säger Marja-Liisa.
Hon kan inte låta bli att uttrycka vilket fantastiskt
arbete hon tycker fältarbetarna utför.
– De är helt enorma! Vilket engagemang de lägger ner!
De vet var de ska leta och kan åka och hämta upp folk
som skulle ha varit tvungna att sova ute annars.
Oftast fullt hus
De flesta nätter har det varit fullbelagt på Övernattningen,
berättar Marja-Liisa. Medan hon visar vägen upp till
köket på andra våningen, säger hon med stolthet i rösten att det mesta sedan starten har gått bra.

Inga allvarliga incidenter alls. Det har inte ens varit
nödvändigt för den personal som är vaken att be sin
kollega som har sovvak att stiga upp och hjälpa till. 		
Ändå kan de som kommer hit för att sova både vara
påverkade av alkohol och narkotika. Droger och våldsamheter är ofta skälen till varför en del av gästerna
straffat ut sig från andra boenden runt om i stan.
– Det har hänt att vi fått ta hand om någon flaska som
någon haft med sig. Men vi portar aldrig någon bara
för att hon eller han är påverkad, förklarar MarjaLiisa.
I köket står kaffepannan på. De flesta kvällar i
veckan har de två behandlingsassistenterna som är i
tjänst hjälp av en volontär. I kväll är det Dina Oksem
som är här. Förutom att bädda rent och förbereda
kvällsmaten för nattens gäster, försöker volontärerna
finnas till hands för samtal för den som så önskar.
De flesta som kommer hit är förstås så trötta att de
stupar i säng efter att ha duschat.
Krävs styrka
– Det är konstigt, säger Marja-Liisa. Ofta säger man ju
att det är svaga människor på något vis som är hemlösa. Men jag brukar säga att det är människor med
svagheter. Det krävs hur mycket styrka som helst för
att orka överleva om man inte har en bostad.
Hon har arbetat med missbruk inom socialtjänsten
i 20 år.
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"Det har blivit hårdare i samhället. Idag är man bara en månadshyra
från att hamna på gatan. Så var det inte när jag började med missbrukare för 20 år sedan."
Det känns bra, tycker hon, att nu vara i en verksamhet
där det inte ställs några krav på att den som kommer
hit ska fylla i en massa papper. Genom det nu påbörjade samarbetet mellan kommun och frivilligorganisationer, skapas flexibla och prestigelösa lösningar vilket
gynnar den enskilde. Det är till och med helt frivilligt
att uppge sitt namn för dem som kommer.
– Folk har sina skäl. En del vill inte ha med myndigheter att göra. Ändå kan man komma hit.
I rummet intill köket, finns det så kallade dagrummet. Eller ”nattrummet” som Marja-Liisa skämtsamt
kallar det. Vid 3-tiden på natten är det nästan alltid
någon som drivits upp ur sängen på grund av ångest
och vill prata.
– Det har blivit hårdare i samhället. Idag är man bara
en månadshyra från att hamna på gatan. Så var det
inte när jag började arbeta med missbrukare för 20 år
sedan, säger Marja-Liisa som brukar tänka att det lika
gärna hade kunnat vara hennes syster eller hennes bror
som hamnat i nöd. Eller hon själv.
Också för kvinnor
Det gläder henne att Övernattningen verkar uppfattas
som ett alternativ även för kvinnor.
– Sett till andelen som hittills kommit hit, är det rätt
många kvinnor. Och det känns väldigt bra. För det är
fortfarande skämmigare många gånger för kvinnor att
inte ha någonstans att sova.
Kvinnorna erbjuds alltid sovplats en trappa upp, i ett
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rum på tredje våningen. Det är ytterst viktigt att en
kvinna som kommer hit, känner att hon får vara i fred.
På tredje våningen finns också ett dubbelrum för ”etablerade par”. Marja-Liisa berättar att det hänt att par
har sovit i rummet, men hon är noga med att poängtera att det krävs att man varit tillsammans ett tag för
att betraktas som ett par.
Både på andra och tredje våningen täcks golven av
trasmattor i varma färger. Sovrummen är trivsamma i
all sin enkelhet. I några av dem står ”röktofflor” framme.
– Jo, säger Marja-Liisa och skrattar lite. Vi har ställt
fram dem eftersom det är så kallt på balkongen för
dem som vill ut och röka.
Eftersom Övernattningen bara är ett tillfälligt boende, gäller det att kunna erbjuda alla som kommer hit
det stöd hon eller han behöver för att komma vidare
med sina problem.
– Efter vi serverat frukost klockan 8, kommer
Räddningsmissionens fältassister hit för att höra
efter om det är något de kan hjälpa till med. Många
sticker bara iväg. Men en del av gästerna behöver kontakt med läkare, andra vill till exempel få tag på sina
socialsekreterare. Det gäller ju att fånga upp alla som
är mottagliga på något vis.
Marja-Liisa tittar på klockan. Om två timmar, klockan
tio, börjar de första av nattens gäster dyka upp.

.....
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Dina Oksen volontär
på Övernattningen
”Min bild av hemlösa stämde inte”

Människors behov ser olika ut. Därför krävs flexibla lösningar. Dina Oksen tycker
att hon lär sig mycket genom att arbeta som volontär på Övernattningen.
text: janna-carin jansson foto: jonny lindh

–D

et ger mig mycket att vara på ett ställe där
jag ser att det finns en möjlighet att hjälpa
till, säger hon.
Dina läser Folkhälsovetenskap på Göteborgs
universitet. Hon läser sin andra termin, målet är en
masterexamen. Förutom sitt engagemang för andra
människors livsvillkor, är Dina mycket intresserad av
socialt arbete i icke-statlig regi. Hon vill gärna lära sig
mer om hur kommuner och frivilligorganisationer kan
samarbeta, säger hon.
En kväll i veckan arbetar Dina som volontär på Övernattningen. Hon brer smörgåsar, kokar kaffe och bäddar
rent. Dessutom samtalar hon med gästerna på boendet.
– En sak som verkligen slagit mig är hur mycket missbruk kan förstöra för en människa. Det kan verkligen
rasera ett liv. Dessutom har jag insett att min bild av en
hemlös inte stämmer. Jag har nog tidigare tänkt att en
hemlös är en äldre man med missbruksproblem – och
så behöver det ju inte alls vara.
Dina fick upp ögonen för hemlösa människors
situation genom att höra en klasskamrat föreläsa. Hon
gick ut på nätet och fick på så vis reda på möjligheten
till volontärskap inom Räddningsmissionen.
Hon ringde upp, blev intresserad och gick
så småningom den obligatoriska utbildning
Räddningsmissionen tagit fram för sina volontärer.
– Jag tycker att jag lär mig väldigt mycket när jag är
här. Framför allt får jag idéer om hur man kan jobba
förebyggande.
Det prestigelösa samarbetet mellan kommunen,
Stadsmissionen och Räddningsmissionen är inspirerande, menar hon. Det behövs nya former för samarbeten.
– Kommunen kan ju inte lösa allt. En kommun har
sina regler att gå efter, men det finns folk som inte trivs
med regler, som inte vill ha kontakt med kommunen.
Hur löser man det?

.....
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Medvind för projektet Framtidspår
Nyskapande samverkan för att stärka unga vuxna.
Positiva förväntningar och arbetsglädje ligger i luften hos Göteborgs
Räddningsmission. Efter en komplicerad procedur står det nu klart
att projektet Framtidspår får stöd av EU: s projektpengar.

EU
projekt

text: xxx

–Ä

ven om mycket visar att det är positiv utveckling bland unga vuxna så
finns det en grupp som tycks må allt
sämre. I ett redan etablerat nätverk ska Göteborgs
Räddningsmission tillsammans med nio samarbetspartner genomföra projektet Framtidsspår.
Nätverket har i sitt pågående arbete identifierat
ett behov av ökad samverkan. Man har sett att det
finns luckor i samverkan mellan olika instanser och
aktörer vilka kan försvåra för unga som behöver hjälp
till ett ansvarstagande vuxenliv med utbildning och
arbete. Projektet Framtidspår vill stärka de ungdomar
som ligger i riskzonen på deras väg till ett ansvarsfullt
vuxenliv genom att förbättra tillgängligheten till den
individuella hjälp den unga vuxna kan behöva. Detta
kräver vilja till förändring och att alla inblandade ser
över sina strukturer och organisation.
Framtid för samverkan
– Det är inte så att problemet bara ligger hos den unga
som behöver hjälp, utan det finns strukturella orsaker
i systemet, säger projektledare Bengt Andreasson. I
projektet Framtidsspår ska vi arbeta för att motverka
dessa brister och ta fram nya sätt att arbeta. Vi ska så
fort som möjligt inleda arbetet med att ta fram en ny
metodplattform med manual som ska visa vägen till
att genomföra de förändringar och arbetsmetoder som
behövs. Utgångspunkten är den bästa, eftersom alla
samverkanspartners är överens om att detta arbete är
viktigt och värdefullt att genomföra.
– Alla ser också fram emot att så snart som möjligt
börja denna process, understryker projektledare Bengt
Andreasson
I projektet Framtidsspår ska man arbeta för att
överbrygga de luckor som ofta uppstår mellan organisationer och enheter. Dessa luckor i processen skapar
mellanrum och förseningar som den som behöver hjälp
ofta upplever som obegripliga. Konsekvenserna blir att
man tappar ytterligare kontroll i sitt liv. Detta utrycker
många i målgruppen som att någon annan håller i
”fjärrkontrollen” och styr deras liv.

Förstärka nätverk
Projektet Framtidsspår vill förbättra genom att bygga
och förstärka de nätverk som behövs för att unga
vuxna som behöver hjälp inte ska falla mellan stolarna.
Man vill verka för att alla inblandade parter ska se
och veta om varandra så att man i förlängningen kan
synliggöra och fokusera mer individuellt på den unga
människans väg till ansvarstagande vuxen. I arbetet
kommer man också att bredda och fördjupa en del av
de verksamheter som redan är igång, till exempel skoloch arbetsträning. Med bättre samverkan mellan olika
organisationer och enheter hoppas projektet 			
Framtidspår att skapa fler och fler vinnarsituationer på flera nivåer.
– När projekttiden är slut hoppas jag, att vi har stärkt
de förebyggande och främjande åtgärderna. Att vi har
hittat och öppnat upp för nya arbetsmetoder mellan
organisationerna: bostadssektorn, frivillig sektorn och
socialtjänsten säjer projektledare Bengt Andreasson
Målet är att allt arbete har lett till att vi i samverkan har täppt till glappen mellan organisationerna.
Detta är fullt möjligt eftersom alla samverkande i projektet Framtidsspår har enorm professionalitet, kapacitet och erfarenhet. Det ska bli en spännande och viktig
tid avslutar projektledare Bengt Andreasson.
Projektstart sker den första maj.

.....

Namnen på de nio samverkande:
SDF Gunnared (socialtjänsten, fritid, folkhälsa)
Bostadsbolag: Stena fastigheter och Bostads AB
Poseidon
Föreningen Eklövet
Rosa huset/Lövgärdets missionskyrka
KFUM-KFUK
United sisters/ Fryshuset
Ljungskile folkhögskola
Studieförbundet BILDA
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Skriv upp 13 september i kalendern! Då öppnas nämligen Göteborgs Räddningsmission och Erikshjälpens splitter nya secondhandbutik i Högsbo industriområde.
– De senaste åren har vi sett en mycket stor efterfråga på secondhand, säger Sirpa
Jarshild, föreståndare.
text: jenny palm foto: ulrika olsson

I

flera år har Räddningsmissionen och Erikshjälpen
tillsammans letat efter lämpliga lokaler att sätta
upp sin butik. Nu har de alltså hittat den. Och det
kanske var värt att vänta lite, för det blir en rejäl butik
som slår upp dörrarna. Med lagret inräknat är lokalen
2 500 kvadratmeter och erbjuder ett mycket brett
sortiment med möbler, kläder, smycken, porslin, tavlor
och elektronik för att nämna några exempel.
– Vi har saknat möjligheten att ge de människor som
vi möter i våra verksamheter, till exempel bland våra
boende, en chans till arbetsträning. Den här butiken
gör att vi kan erbjuda riktiga arbeten, säger Lars
Högberg enhetschef på Göteborgs Räddningsmission.
Jobben innebär allt från att sortera knappnålar till att
bära tunga möbler, vilket gör att det finns arbetsuppgifter för alla. Det finns också ett kafé i butiken som är
tänkt att drivas av dem som ingår i kvinnoverksamheten Agora.
– Jag har sett flera gånger hur människor växer när de
får ett arbete som detta med secondhand. De får ett
värde, det är någon som ser dem. Det blir en oas där
de får utrymme att utvecklas. Det är fantastiskt, säger
Sirpa Jarshild.

vänder kläder helt enkelt, säger Sirpa.
Attraktiva varor
Men innan man överhuvudtaget får kunder, måste man
få in saker att sälja.
– Vi tar emot allt som är i säljbart skick, säger Lars
Högberg. Vi kommer gärna och hämtar om det någon
som har svårt att ta sig hit.
Varför ska man ge sina saker till just er secondhand?
– Jag tror att många känner sig trygga med kombinationen av de här två organisationerna. Erikshjälpen
har ju lång, lång erfarenhet av secondhand. Gillar man
våra varumärken, vill man nog skänka till oss, säger
Sirpa Jarshild.
För att människor ska skänka saker till just den här
butiken, tror Sirpa Jarshild att det är viktigt att uppfylla vissa kriterier. Ett är att gåvorna ska exponeras på
ett attraktivt sätt i butiken och att överskottet går till
rätt saker, humanitära och sociala projekt i Sverige och
utomlands.
– Detta är inte loppis. Det går inte bara att slänga fram
sakerna. Det vill till att exponera dem på ett sätt som
gör att de som ger sakerna känner sig bekväma med,
det är ju ett sätt att visa att man respektera deras saker.

Rejält lyft
Och givetvis finns det också en kommersiell drivkraft bakom affärsverksamheten. Överskottet blir
bistånd som delas mellan Räddningsmissionen och
Erikshjälpen och kommer alltså behövande människor
till godo, både i Göteborg och utomlands.
De senaste åren har hela secondhandindustrin fått ett
rejält lyft. Sirpa Jarshild, som jobbat de senaste sju
åren inom branschen, ser flera förklaringar. Nostalgi
är en.
– Ja, det kan man säga. Det är trendigt nu med 50-60tals saker och folk vill gärna köpa det som verkligen
är från den tiden. De vill inte ha nyproducerade saker
som saknar historia, säger hon.
En annan tänkbar förklaring är att många ser det som
ett ”statement” att handla på secondhand.
– Särskilt unga människor är trötta på masskonsumtionen, på slit och släng. Det finns en miljöaspekt i det
hela som tilltalar många människor, att man återan-

Höga förväntningar
Ett annat kriterium som är viktigt att uppfylla är rätt
värdering.
– Det är också ett sätt att visa respekt, att sätta ett
rimligt pris på varorna. Och detta är förstås viktigt av
andra skäl också. Vi vill förstås få in ett så stort överskott som möjligt, säger Sirpa Jarshild.
Och hon har högt ställda förväntningar.
– Jag tror att vi kan få in uppemot 18 000 saker och
jag ser hemskt gärna att det finns många tomma hyllor
efter första veckan, som vi kan fylla på med nya saker,
säger hon.
För att göra butiken attraktiv är det viktigt att ha stor
ruljans på varorna. Det får inte stå samma saker på
hyllorna vecka efter vecka.
– Nej, då tröttnar folk snabbt. Det ska snabbt in och
snabbt ut, säger Sirpa Jarshild.

.....
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Gåvor till Solrosen ger
hopp inför framtiden
Solrosen är Räddningsmissionens stödverksamhet för barn med pappa eller
mamma i fängelse.
– Gåvorna gör att vi kan ha fler barngrupper och bättre möta det stora behov
av stöd och samtal som finns bland dessa barn, säger Veronica Morales,
enhetschef för Räddningsmissionens förebyggande arbete.

B

arnen på Solrosen träffas i smågrupper tio gånger och samtalar utifrån bestämda teman. Man
arbetar enligt metoderna ”Linus & Lina” som
har utarbetats av Ersta Diakoni, samt ”Children are
people too”.
– Det viktigaste är att barnen får bearbeta sina känslor,
säger Veronica Morales. De flesta känner en enorm
skuld och skam och tror att det är deras fel att pappa
eller mamma har hamnat i fängelse. Det är också en
mycket tung hemlighet att bära på. För, vem skall man
prata med om att en förälder sitter i fängelse? Det är
inget som man berättar ens för sin bästa kompis, eller
i skolan. Men, på Solrosen kan man få prata om sina
innersta tankar och man får känna att man inte är
ensam om att ha det så här.
Viktiga läger
Solrosens verksamhet finansieras idag av kommunbidrag, fondmedel och gåvor. Gåvomedlen gör att man
kan ha mer personal, vilket betyder att man kan ha
fler barngrupper igång parallellt. Cirka 150 barn från
80 olika familjer är inskrivna i Solrosen. Förutom fler
barngrupper kan Solrosen också ha läger tre gånger
om året.
– Familjerna där en förälder, oftast pappan, sitter i
fängelse har det för det mesta mycket tufft ekonomiskt,
säger Veronica Morales. Våra läger erbjuder en möjlighet till miljöombyte och avkoppling. Att man får
komma bort ett slag från stan och bada, leka, vara tillsammans och göra någonting roligt.
Besöker anstalter
Solrosen besöker olika fängelser och tack vare gåvomedlen får man möjlighet att besöka fler anstalter också
utanför Göteborgs stadsgränser.
– Vi har etablerat kontakt med bland annat Borås och
Trollhättan för att informera om vår verksamhet både

bland interner och anstaltspersonal, säger Veronica
Morales.
Och behovet av detta förebyggande arbete är stort.
Barn till kriminella löper en mycket större risk än
andra att själva hamna i kriminella sammanhang.
– Självfallet är arbetet med att förebygga det mänskliga
lidandet och risken att hamna i utanförskap som är
viktigast, poängterar Veronica Morales. Men, när vi
talar med tjänstemän inom kriminalvården eller ansvariga politiker, så är det även de ekonomiska aspekterna
som blir viktiga. Vi måste lobba och bedriva påverkansarbete för att visa på att Solrosens verksamhet är
viktig. Att det förebyggande arbetet ”lönar” sig mycket
bättre än att man väntar med insatserna tills dess att
ungdomarna redan har råkat illa ut.
– Den årliga kostnaden för att driva Solrosen verksamhet är avsevärt mindre än kostnaden för ett fåtal intagna på kriminalvårdnaden, tillägger Veronica Morales. 		
Ur den aspekten blir Solrosens insatser en investering
som samhället långsiktigt tjänar på.
Bekymrad inför framtiden
Själv är hon ganska bekymrad inför framtiden. Om ett
år tar bidragen från Allmänna Arvsfonden slut och då
står man utan sin absoluta huvudfinansiär.
– Vi skulle ju vilja utöka vår verksamhet med både
fortsättningsgrupper för de barn som genomgått vårt
program och verksamhet också för tonåringar, som är
en jättesvår grupp att nå och som är oerhört utsatta i
samhället, säger Veronica.
– Men, idag ser jag tyvärr inga möjligheter till denna
utveckling. Just nu handlar det mest om att hitta nya
finansiärer för att överhuvudtaget kunna säkra en
framtid för Solrosens viktiga arbete.

.....
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Gåvorna betyder allt!
Räddningsmissionens kafé på Vasagatan och det uppsökande fältarbetet är två
verksamheter som är helt beroende av gåvomedel för att fungera.
- Utan gåvorna och de stora ideella insatserna från våra volontärer skulle vårt
kafé inte finnas, säger Mikael Albertsson, enhetschef för hemlöshet hos Göteborgs Räddningsmission.

text: XXX foto: XXX

E

ftersom gåvorna till Räddningsmissionen ökade
något förra året, så har man nu också kunnat
utöka öppettiderna för kaféet från tre till fem
dagar i veckan.
– Vi har precis lagt om serveringen från lunch till frukost, säger Mikael Albertsson. Morgonen är en mycket
jobbig tid för dem som sover mer ute än inne.
Nu kan vi knyta ihop kaféet med Övernattningen
på Linnégatan. Våra gäster kan nu få sova ut, duscha,
få rena kläder och sedan komma ner till kaféet och få
en stadig frukost.
Uthållighet ger resultat
Övernattningen är också en verksamhet som kommit till därför att människor har skänkt pengar till
Räddningsmissionen. År efter år drev man en tillfällig
övernattningsverksamhet, först i Katolska Kyrkan och
senare i Betlehemskyrkan.
– Vi såg ett mycket stort behov och fortsatte envist att
driva övernattningen med hjälp av gåvor och volontärinsatser, säger Mikael Albertsson.
Och nu har Göteborgs kommun äntligen fått en
möjlighet att finansiera arbetet. Förra året bestämde
man sig för att skjuta till pengar och vände sig till
Räddningsmissionen och Stadsmissionen. Resultatet
blev att Räddningsmissionen nu driver Övernattningen
på Linnégatan i samarbete med Göteborgs kommun
och Stadsmissionen.
– Det uppföljande arbetet på Övernattningen är emellertid något som fortfarande är helt gåvobaserat, tillägger Mikael Albertsson.
Uppsökande fältarbete
Det uppsökande fältarbetet på Räddningsmissionen
är till mer än hälften finansierat av gåvor. Det uppsö-
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kande teamet består av tre personer som två nätter i
veckan åker runt i Göteborg och letar upp dem som
inte har någonstans att sova när natten kommer.
De andra fem nätterna är det kommunens och
Stadsmissionens team som arbetar.
– Våra fältarbetare är numer också knutna till
Övernattningen och stöttar våra boende med exempelvis samtal eller besök hos socialsekreterare, säger
Mikael Albertsson.

Övernattningen är en verksamhet som
kommit till därför att människor har
skänkt pengar till Räddningsmissionen.
Hoppas på mer
Inför framtiden hoppas Mikael naturligtvis på ett fortsatt stöd från Räddningsmissionens gåvogivare och
förhoppningsvis ökar också antalet personer som vill
ge tid eller pengar till verksamheten.
– Om vi hade mer pengar så skulle vi vilja utöka fältet
med ytterligare en person, säger Mikael Albertsson.
Vi skulle då kunna arbeta i två grupper och vi skulle
också kunna verka mer ute i stadsdelar utanför centrum, där vi vet att det finns oerhört stora behov, men
som vi inte har kapacitet att ta hand om idag. Vi skulle
också kunna utöka vårt uppsökande arbete på dagtid.

.....

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

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.
Alexandersson Fastigheter i
Göteborg AB
Allbröd Tevenius AB
Partihallarna
Göteborg

Effect Management
Göteborg
eClassical AB, Göteborg
Ektank AB, Göteborg

Alufront AB, Sävedalen

Elite Plaza

Andreassons Musik AB
Göteborg

Elof Hansson
Göteborg

Assmundsons Golv AB,
Västra Frölunda

Evald Lindqvist
Homeopati och naturmedicin

Fotograf Nina Boman

Ivan Lindberg & Co
Göteborg

SKTF, Göteborg
Skene Järn, Skene

IHM
Göteborg
Jakobsdals Charkuteri
Göteborg
Kjellberg & Möller AB
Göteborg
Klemets & Andersson
Consulting
Sävedalen

Avero AB - Studsexperten
Göteborg

Fotograf Linda Gredåker

Lions Gothia

Fotograf Åsa Dahlgren

Bilexa i Göteborg AB

Floda Glasmästeri

Lundin Revisionsbyrå,
Göteborg

Blennermarks Lastbilar,
Trollhättan

Gillis Edman
Begravningsbyrå
Göteborg

Bok & Biblioteksmässan
Camoni grafisk formgivning

GF Konsult
Göteborg

Castellum AB
Göteborg

Goss
Reklambyrå

Chexet kalligrafi & illustration

Gäsene Mejeri

Christine Fiskeri AB
Donsö

Göteborgs-Posten

Cissi Glittvik Hopp och Tro

Götes Fisk AB
Fiskehamnen Göteborg

Dagab Färskvaror, Göteborg
Donsötank Rederi AB
Donsö
Donsö Fiskeredskap &
Skeppsfurnering

HTE Garden Produktion
AB, Torslanda
Husvärden AB. Mölndal
ICA Maxi
Munkebäck & Torslanda

Sirius Rederi AB, Donsö

Sko Boo
Ullared
Spar Vasagatan
Göteborg
Swedia Rederi AB
Donsö
Toms Shirt Factory
Askim
Tärntank Rederi AB
Donsö
Ulf Nyberg
Försäkringsmäklare AB
Sävedalen

MediaGraphic
Mölndal
Mr Bygg AB, Göteborg
Nordsjöfilé
Fiskehamnen, Göteborg
Ordkraft
Göteborg

Wallenstam Byggnads AB
Göteborg
Wallstreet
Göteborg
Wallex
Göteborg

Parasoll fotografagentur
Portteknik, Göteborg
Rederi AB Älvtank, Donsö
Reningsborg, Göteborg

Västsvensk
Tidningsdistribution
Yngves Livs
Donsö

Räkexport, Göteborg

Åkes Hönökaka
Torslanda

Saab Space AB, Göteborg

Öijared Country Club

SCA

Har du en bra idé om hur just ditt företag kan hjälpa till? Tipsa din arbetsgivare!
Ring George Olvik på 031-712 12 11.
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GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Brunnsgatan 2, 413 12 Göteborg
Telefon: 031-712 12 00, Fax: 031-712 12 09
E-post: foreningen@raddningsmissionen.se
Hemsida: www.raddningsmissionen.se
Postgiro: 90 04 44-1, Bankgiro: 900-4441

Allt du behöver veta om Göteborgs
Räddningsmissions och Erikshjälpens nya
Secondhandbutik
•
•
•
•

Lördagen den 13 september slås dörrarna upp för första gången.
Butiken är öppen onsdagar 12.00-18.00 och lördagar 11.00-15.00
Butiken ligger på Fältspatsgatan 6 i Högsbo industriområde, mitt 		
emot Pågens bageri.
Det kommer att finnas ett mycket stort utbud med allt från möbler 		
och kläder till porslin, mattor, tavlor och smycken.

Så här ta du dig till butiken:
Kollektivt: Från Brunnsparken, Drottningstorget och Kungsportplatsen
tar du buss 58 (mot Skintebo eller Bråttkärr). Stig av vid hållplats
Fältspatsgatan. Resan tar cirka 20 minuter.
Med bil: Kör Dag Hammarskjöldsleden tag av vid Marconimotet kör in i
Högsbo industriområde, sväng vänster i rondellen vid Wettergrens, därefter första höger. Då är du på Fältspatsgatan.
Vill du skänka saker?
• Från och med 1 juni tar man emot saker.
• Varuintaget är öppet tisdagar och torsdagar 10.00- 15.00, samt under
butikens öppettider (se ovan).
• Allt i säljbart skick är av intresse. Tänk på att hem textilier och kläder
måste vara hela och rena. Möbler och annat gods ska vara funktionsdugliga.
• Det finns möjlighet att få sakerna upphämtade. Ring och boka tid för
hämtning på: 031- 20 90 70
Vill du arbeta som frivillig?
Räddningsmissionen behöver frivilliga som arbetar med butiken. Fram till
premiären 13 september har man stort behov av dem som kan hjälpa till
med praktiskt under dagtid för att bygga upp butiken. Därefter behöver
man dem som kan jobba i beredning samt under butikens öppettider. Det
spelar ingen roll om du är gammal eller ung, kvinna eller man, svensk
eller invandrare.
– Nej, absolut inte, snarare tvärtom, vi uppmuntrar mångfald, säger
Jenny Axebrink, ansvarig för frivilligarbetare på Räddningsmissionen.
Det viktigaste är att man gillar att jobba med secondhand och tycker om
olika typer av människor.
Om just du är intresserad av att jobba som frivillig, var god kontakta
Jenny Axebrink.

.....

E-post: j.axebrink@raddningsmissionen.se, telefon: 031- 712 12 17

