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Julhjälp. Hjälp oss sprida julglädje!
Alla har rätt till nya julklappar. Genom presentkort kan 
föräldrarna dessutom själva få välja till sina barn. Sida 14

EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION  

Vägledning. Att komma på fötter igen

Lars Eriksson arbetar som vägledare. Han berättar 
hur vägen tillbaka kan se ut. Sida 6
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Göteborgs kyrkliga 
stadsmission har 
ett 90-konto och 
granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det 
innebär att vår redovisning granskas av en 
auktoriserad revisor och att alla givare har 

rätt att ta del av vår redovisning av de  
insamlade medlen. 

Enligt Svensk Insamlingskontrolls riktlin-
jer måste minst 75 procent gå till ändamålet 
och max 25 procent får användas för admi-
nistrations- och insamlingskostnader.

Göteborgs kyrkliga stadsmission 
är medlem i organisationen FRII 
– Frivilligorganisationernas In-
samlingsråd. FRII verkar för etisk 
och professionell insamling. 

LOTTA 
SÄFSTRÖM

VÅR ÅSIKT

VÅR DÖRR STÅR FORTSATT ÖPPEN!
ch det fanns inte plats åt dem i 
härbärget…

I advents- och juletider 
används ofta det citatet för att ge 

uppmärksamhet åt hemlösheten. Paret som 
väntade sitt första barn och till slut fick en 
sovplats i stallet. Det är en stark illustration 
av läget för många familjer runt i världen just 
nu.

Efter snart 65 års arbete bland stadens 
utsatta har Göteborgs Stadsmission samlat på 
sig mycket erfarenhet av vad som verkligen 
skapar förändring för människor. Vi vet att 
arbetet mot hemlöshet är komplext och krä-
ver såväl överblick som detaljkunskap. 
Vi har fortfarande inte kunnat öppna några 
nya akuta nattplatser sedan stängningen av 
Gatljuset. Processerna med tillgänglig mark, 
tillstånd och överklaganden och även ekono-
min sätter käppar i hjulet. 

Under hela tiden har vi ändå haft en öp-
pen dörr för dem som behöver oss. Trygg-
het, värme, gemenskap och mat. Vi är en 
stadsmission! Vår dörr står fortsatt öppen. 
Tvätt, nya kläder och skor, meningsfullt 
sammanhang och mänskliga kontakter. Vi 
erbjuder hjälp till den som vill tillbaka in i 
det samhälle där det faktiskt finns en uppsjö 
av resurser - myndigheter, sjukvård, hyresvär-
dar med mera.

Den akuta hemlösheten i Göteborg ökar, 
det vill säga människor som från ena nat-
ten, eller veckan, till den andra inte vet var 
de ska bo ökar. Och varje människa av dessa 
som tvingas att verkligen sova ute eller i ett 

parkeringsgarage är en människa för mycket. 
En natt för mycket.

Vi vet att våra gåvogivare blir lika upp-
rörda som vi när hemlösheten i Göteborg 
ökar istället för att minska. Därför lägger vi 
gåvogivarnas pengar där vi menar att de gör 
störst skillnad. En av Göteborgs Stadsmissi-
ons viktigaste frågor är hemlöshet. Så har det 
varit och så kommer det att fortsätta vara. Vi 
erbjuder värme, mat och sammanhang, men 
också kunskap, förändring och vägledning 
tillbaka. Vår snart 15-åriga erfarenhet av Bo-
stad först ska utökas för att komma ännu fler 
till nytta. Till det kommer vårt fältarbete även 
fortsättningsvis ha en viktig roll i vårt hemlös-
hetsarbete. Vi förskjuter vårt arbete från att 
tänka ”säng” till att tänka ”bostad” tillsam-
mans med både stadsdelarna i Göteborgs stad 
och de privata fastighetsägarna. 

Vårt mål är att utplåna hemlösheten i 
Göteborg. Helt.

Så kommer nätterna när vinden blåser 
obarmhärtigt och snön viner eller temperatu-
ren sjunker. Och om det då visar sig att Göte-
borgs stad inte klarar av det man sagt, att det 
inte finns tillräckligt med akutplatser, ja då 
öppnar vi naturligtvis upp tillfälliga boenden! 
I S:t Johanneskyrkan eller någon annan lokal 
eller i någon av de andra kyrkorna vi samar-
betar med. 

Och det fanns inte plats åt dem i härbärg-
et… Det vill vi satsa allt för att ändra på!

O

DIN ÅSIKT

Skriv till Göteborgs 
Stadsmission om 
du har frågor eller 
kommentarer som 
rör våra verksam-
heter. 

Skriv till; 

info@stadsmissio-
nen.org 

eller 

Tidningen Gatljus,  
Stigbergsliden 6 
414 63 Göteborg

En välsignad advents- och juletid 
önskar jag så er alla!
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CHALMERSFORSKARE GRANSKAR UNIKT PROJEKT 

Jubileumsveckan 
i S:t Johanneskyrkan

Vilken lyckad vecka vi fick! 
Tre jubileum i ett – S:t 
Johanneskyrkan 150 år, vår 
verksamhet i kyrkan 20 år och 
Johanneskören 15 år.

Veckan inleddes med en 
kväll för och med volontä-
rer och följdes upp kvällen 
därpå med ett panelsamtal 
om fattigdom och utsatthet. 
Moderator Malin Lernfelt 
ledde samtalet mellan 
Jonas Ransgård (M), Marina 
Johansson (S), Gert Gelotte, 
journalist, Sarah Britz, chefre-
daktör Faktum, och vår egen 
direktor Lotta Säfström. Det 
blev en givande kväll som 
avslutades med intressanta 
synpunkter och frågor från 
publiken.

På onsdagskvällen firade vi 
Johannesmässa som vanligt, 
men vid det här tillfället hade 
vi biskop Per Eckerdal på 
besök. Många tog chansen 
att ta honom i hand och byta 
några ord. Johanneskören 
sjöng. Fredagskvällen var 
det fullt ös i kyrkan! På scen 
stod först Henrik Wallgren 
och Per Umerus tillsammans 
med Bohuslän Big Band och 
sedan Mölnlycke Rockkör. 
Lördagen bjöd på öppet hus 
med afternoon tea och musik 
av bland andra RÖST.

Tack till alla som kom, tack 
till Radisson Hotell som bjöd 
på mat en av kvällarna och 
tack till alla företag som 
ständigt skänker mat till våra 
verksamheter.

Sist, men absolut inte minst, 
vill vi rikta ett stort tack till 
alla volontärer som hjälpte 
oss att genomföra den här 
veckan. Tack!
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I GÖTEBORG FINNS ett unikt samarbete kring 
ensamkommande flyktingbarn, där kommunen 
arbetar tillsammans med idéburna organisa-
tioner som Göteborgs kyrkliga stadsmission, 

Bräcke Diakoni, Rädda Barnen och Röda Korset. 
Nu ska Chalmersforskaren Henrik Eriksson gran-
ska projektet – som har hamnat i strålkastarljuset 
när debatten om vinster i välfärden rasar.
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UNDER VÅREN 2015 uppmärksammades 
att vissa delar av Gatljusets lokaler hade 
dålig luft, vilket påverkade några av 
våra medarbetare. Som en första åtgärd 
för att säkra miljön för besökare och 
personal stängde vi nattplatserna och 
vissa rum i lokalerna. Förhoppningen 
var att kunna bedriva en reducerad dag-
verksamhet fram tills nya lokaler skulle 
kunna vara på plats. Under sommaren 
upplevde medarbetare att deras hälsa 
påverkades negativt. När detta eskale-
rade valde vi att, i slutet av juli 2015, 
stänga lokalerna på Ringön och istället 
hänvisa våra besökare till S:t Johannes-
kyrkan. Även personalen förflyttade sitt 
arbete till kyrkan.

UNDER HÖSTEN PÅBÖRJADE vi arbetet 
med att projektera för nya lokaler på 
Ringön. I slutet av oktober 2015 fick vi 
tyvärr besked om att den ursprungliga 
tomten inte kunde bli aktuell på grund 
av att bullernivån skulle bli allt för hög 

under tiden för bygget av den nya bron. 
Fastighetskontoret erbjöd sig att söka 
en ny tomt för verksamheten. 

Detta drog ut på tiden och först i 
slutet av januari 2016 erbjöds vi en 
tomt på Hisingen. Ritningar 
över moduler togs fram samt 
en kostnadskalkyl. 

I BÖRJAN AV juni 2016 fick 
vi information om att gran-
narna till den planerade 
verksamheten motsatte sig 
vår etablering och att man 
skulle överklaga vår ansökan 
om bygglov så långt som 
möjligt. Detta innebar ytterligare förse-
ningar och osäkerhet kring om och när 
vi skulle kunna börja bygga. Samtidigt 
finns en stor osäkerhet vad det gäller 
ytterligare överklaganden från andra 
grannar till tomten.
 
EFTER ETT ÅRS väntan blev vår bedöm-

ning att det mest ansvarsfulla sättet 
att använda de resurser vi har, är 
att avstå det planerade bygget och 
koncentrera oss på att bedriva en 
kvalitativ dagverksamhet. Stadsmis-

sionens mest betydande insats 
och det som skapar avgörande 
skillnad för den enskilde, 
utgörs inte av nattplatserna 
utan av det arbete vi utför 
dagtid. Tillsammans med våra 
vägledare kan den enskilde få 
hjälp till varaktig förändring 
i sitt liv, utifrån de behov och 
önskemål som den enskilde 
har. Vi kommer att fortsätta 

med – och förstärka – vårt arbete och 
våra erbjudanden till personer som 
lever i hemlöshet.

VI HAR EN löpande dialog med Göte-
borgs Stad. Om behovet av fler akuta 
nattplatser uppstår i vinter kommer vi 
ta fram akuta lösningar. 

Turerna kring Gatljuset där vi bedrivit dygnet runt-verksamhet för människor i hemlöshet har varit 

många. Till slut hamnade vi vid ett vägval. Vi måste gå den väg där vi gör mest nytta för den en-

skilde. Det gör vi genom att stärka vårt förändringsarbete.

TEXT: LENNART FORSBERG, SOCIALCHEF

MED FOKUS PÅ 
FÖRÄNDRINGSARBETE

Hemlösheten i Göteborg ökar trots stadens intentioner att halvera densamma. Göteborgs 
Stadsmission har arbetat med hemlöshet i snart 65 år och anser att bostad är en mänsk-
lig rättighet. Vi vill vara med och skapa hållbar förändring för människor som ber om vår 
hjälp. På sidorna 4-8 beskrivs några av pusselbitarna i vårt hemlöshetsarbete.

Lennart Forsberg
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Mina kollegor och jag jobbar uppsö-
kande med personer som lever i hem-
löshet. Målgruppen består av alltifrån 
EU-medborgare som lever i tält ute i 
skogen, till personer som fått avslag 
från socialtjänsten eller personer som 
av olika anledningar lever helt utanför 
välfärdssystemet.

Mina kollegor och jag jobbar både 
dag- och kvällstid. Tillsammans med 
Göteborgs stads uppsökarenhet finns vi 

på plats på stan och tillgängliga på tele-
fon varje kväll, året runt. Vårt arbete ser 
väldigt olika ut från dag till dag, men 
vår ambition är att vårt arbete ska ha 
sin utgångspunkt i personerna 
vi möter och deras behov. Vårt 
arbete handlar om att möta 
människor på gator och torg, 
söka upp olika platser och are-
nor där människor som lever 
i hemlöshet vistas och bygga 
relationer till dem. Vårt arbete 
handlar också om ett länk-
ningsarbete där vi försöker se 
till att våra gäster får en mer långsiktig 
hjälp, bland annat genom kontakt med 
socialtjänsten. 

En del i vårt arbete är att lotsa till 
akuta nattplatser. Personer som lever 
i hemlöshet söker upp oss, eller så 
söker vi upp dem. De akuta nattplat-
serna (Räddningsmissionens 35:an 
och Social Resurs Tillfället) är platser 

som vi bokar en natt åt gången. Ofta 
kommer man i kontakt med oss när 
man har uttömt alla andra alternativ. 
Nattplatserna är människors allra sista 

möjlighet till tak över huvu-
det för natten.

Vårt arbete innebär alltså 
att vi arbetar både uppsö-
kande och uppföljande. Vi 
möter människor i alla 
möjliga miljöer. Vi försöker 
följa dem en bit på vägen och 
hjälpa dem mot en mer stabil 
boendesituation. Männis-

korna vi möter har olika bakgrund, 
tro, kön, problem och förutsättningar. 
Gemensamt för dem alla är att de 
lever i hemlöshet. På så sätt får vi 
möjlighet att möta människor och att 
se att utsatthet och hemlöshet inte 
har ett enda ansikte, utan att det är 
mångfasetterat och kan drabba vem 
som helst. 

UPPSÖKANDE ARBETE BLAND HEMLÖSA

TEXT: ANNA HAGSGÅRD
BILDER: SOFIE ERIKSSON

Anna Hagsgård arbetar som 
fältassistent på Göteborgs 
Stadsmission. Ute på fältet 
möter hon hemlöshetens 
många ansikten.

Anna Hagsgård
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LEDSAGARE, LOTS, RÅDGIVARE, coach 
och mentor. Alla är de synonymer till 
ordet vägledare, vilket är min yrkestitel. 
Genom Göteborgs Stadsmission ägnar 
jag mig främst åt förändringsarbete 
med människor som söker hjälp. Som 
vägledare jobbar jag på uppdrag av den 
person som söker stöd med något. Det 
kan handla om flera olika saker och det 
kan handla om en kort eller en lång 
insats. Nedan berättar jag om en lång 

insats för att göra det tydligare vad 
arbetet kan bestå av.  

I NOVEMBER 2013 kollapsar en man, vi 
kan kalla honom Åke, utanför Stads-
missionens lokaler. Han har då varit 
utan alkohol i tre dygn. På egen hand 
har han avbrutit sitt drickande, men 
mår så dåligt att han svimmar och 
får kramper till följd. En ambulans 
tillkallas av personal och Åke läggs in 

på sjukhus.  Därefter överförs han till 
en beroendeklinik. Där avgiftas han 
för sitt alkoholmissbruk och får en 
läkarkontakt. 

NÅGONSTANS HÄR KORSAS våra vägar. Vi 
börjar prata mer och mer med varandra 
och så småningom blir jag vägledare för 
Åke. Han berättar att han fått sparken 
ett år tidigare från industriföretaget 
där han arbetat i 25 år. Han miste även 

Lars Eriksson arbetar som vägledare på Göteborgs Stadsmission. 

För att bättre förstå vad arbetet faktiskt innebär kan du läsa om 

hans möte med ”Åke”.

TEXT: LARS ERIKSSON BILDER: SOFIE ERIKSSON

VÄGEN TILLBAKA
Åke miste jobb, hem och familj – allt på grund av alkoholmissbruket. Han brukade sova i diverse föreningslokaler där han kände folk.  
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hem och familj – allt på grund av al-
koholmissbruket. I cirka ett år har han 
sen haft a-kassa, men nu är den slut, 
liksom pengarna. Han sover ibland i 
diverse föreningslokaler där han känner 
folk.  Många av våra samtal kretsar den 
här tiden kring skam och skuld. Han 
upplever hela situationen som förned-
rande. Åke tar strax därpå ytterligare 
ett återfall och den här gången kör 
jag honom själv till beroendekliniken. 
Läkaren ordinerar Åke medicinen Anta-
bus. Efter framgång med medicine-
ringen ändras ordinationen till att bara 
gälla lämnat utandningsprov varje dag. 
Åke förblir stabil. 

VID DEN HÄR tidpunkten utarbetar Åke 
och jag en genomförandeplan tillsam-
mans. Vi kommer fram till att målet 
är att få bostaden tillbaka, komma åter 
i sysselsättning, samt reparera rela-
tionen med sonen. Strategier börjar 
ta form.  Tillsammans tar vi kontakt 
med socialtjänsten och Åke tilldelas en 
handläggare. Vi besöker Arbetsförmed-
lingen där Åke varit inskriven i ett år. 
Han har dock inget användarkonto på 
platsbanken. I kundtjänsten upplyser 
man Åke att han är en vanlig arbetssö-
kande som behöver söka jobb på egen 
hand. När jag ifrågasätter det fram-
kommer det att Åke egentligen har en 
s.k. kod för en funktionsnedsättning, 
vilket gör att han är berättigad stöd.  
Åke blir tilldelad olika handläggare, 
men innan han hinner träffa någon 
byts de ut. Vi ger upp och skapar i 
stället själva ett konto, ett CV och 
registrerar Åke på diverse bemannings-
företag. Just den digitala världen visar 
sig vara en stor utmaning. Åke saknar 
till exempel e-postadress och mobilt 
bank-id – nödvändiga förutsättningar 

både för att söka jobb och rapportera 
till Arbetsförmedlingen. Efter flertalet 
möten beviljas Åke så småningom en 
utredning av arbetsförmågan. Han 
genomgår arbetsträning, och tilldelas 
därefter diverse arbetspraktikplat-
ser. Samtliga praktikplatser ger Åke 
utmärkta referenser. Han ställer upp 
på allt praktikplatserna ber honom 
om, inklusive uppgifter som ibland 
inte verkar tillhöra praktiken. Vid ett 
tillfälle ringer praktikplatsens chef en 
helgmorgon och ber 
Åke hjälpa till med att 
lasta. Åke ställer upp.  
Dock leder inget till 
jobb. 

UNDER TIDEN ÄR Åke 
fortsatt nykter och 
han går regelbundet på 
Anonyma alkoholisters 
möten.  Han jobbar 
med sig själv och sitt be-
roende. Åke beviljas nu 
en s.k. referenslägenhet 
genom socialtjänsten. Han visar ansvar 
och tar hand om lägenheten, sköter 
hyran och får inga klagomål från gran-
nar. Det resulterar i att Åke får överta 
förstahandskontraktet. En kontakt med 
sonen återupptas på allvar och deras 
relation växer. 

ÅKE SÖKER MÅNGA arbeten. Han är 
beredd att jobba med vad som helst. 
Genom Stadsmissionen ordnas en 
praktikplats där Åke blir erbjuden 
en särskild anställning med stöd från 
Arbetsförmedlingen. Det ser hoppfullt 
ut. Tyvärr drabbas Åke nu av kraftig 
dammallergi och tvingas avbryta. Åke 
fortsätter visserligen till nästa prak-
tikplats, men börjar nu misströsta en 

del och upplever att praktiken aldrig 
kommer att leda till anställning. Med 
motiverande samtal försökte vi komma 
vidare. Nu såhär i efterhand har vi 
skrattat åt samtalen där han var arg och 
själv ansåg att han blev utnyttjad av 
arbetsgivarna, medan jag hävdade, att 
han i stället investerade i sig själv för 
varje bra referens han fick! ”Nu förstår 
jag vad du menade” utbrast han senast 
vi sågs. ”Då tyckte jag att du inte var 
riktigt klok”. 

NÄR ÅKE OCH jag träf-
fas i slutet på augusti, 
2016 har han en som-
mar bakom sig med 
ett riktigt vikariat som 
städare. Det har gått 
bra och han har trivts.  
Flera gånger talar han 
om vikten av att be om 
hjälp och att han inte 
kunde det förut. Han 
berättar också om hur 
viktigt det är att få för-

troende för någon och att våga lita på 
att den personen kan visa vägen. Han 
tackar mycket och ofta. ”Det är trev-
ligt att höra, men det hårdaste jobbet 
har du gjort helt själv” säger jag. När 
vi sitter där på en bänk ute i sensom-
marsolen är det tre dagar kvar på som-
marvikariatet. Åke är orolig. Han har 
varit i kontakt med socialtjänsten och 
förvarnat att han kanske snart behöver 
försörjningsstöd igen. Av en handläg-
gare har han fått veta att han borde ha 
sparat pengar från sommarvikariatet. 
Åke hinner knappt berätta det för mig 
när telefonen ringer. 

Det är Åkes chef som ringer för 
att erbjuda Åke en tillsvidareanställ-
ning. 

Lars Eriksson, vägledare.

Visste du att...
• 142 personer bor i våra olika boenden?
• vi har 18 platser på vår avgiftningsklinik på Stigbergsliden?
• vår öppenvårdsmottagning för beroende/missbruk har ca 5 000 besök per år?
• 85 personer bor enligt vår Bostad först-modell?
• 80 personer finns i våra verksamheter för sysselsättning?

Visste du att vi varje år...
• delar ut 250 000 bröd?
• serverar 63 000 portioner lagad mat?
• delar ut kläder mm till behövande via Ebbes Hörna för ett värde av 500 000 kr

S:T JOHANNESKYRKAN HAR ÖPPET alla 
dagar året runt. Här kan vi tillgodose 
människors sociala, fysiska och andliga 
behov. Kyrkan är en plats som ofta 
beskrivs som ett vardagsrum av våra 
besökare. Varje dag serveras frukost och 
på vardagarna även lunch. Två gånger 
om dagen är det brödutdelning. Två 
gånger i veckan firas mässa/gudstjänst. 
Varje fredag är det kulturkväll med 
mat och underhållning. Här kan man 
delta i kör, självhjälpsgrupper eller vår 
kulturverksamhet RÖST.
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MED FASTIGHETSÄGARNA 
MOT HEMLÖSHET

GÖTEBORGS STADSMISSIONS ARBETE 

med hjälp till egen bostad är en väl 
inarbetad verksamhet som funnits i 
organisationen i många år.

Vi har i dag 85 lägenheter där vi 
jobbar med utgångspunkt i Bostad 
först-modellen. Det här kan vi göra 
tack vare ett nära och gott samar-
bete med de stadsdelar i Göteborgs 
Stad vi har avtal med dvs Lundby, 
Västra Hisingen samt Askim/Frö-
lunda/Högsbo. Lägenheterna är 
insprängda i ordinarie bostadsom-
råden.

VÅR BOSTAD FÖRST-MODELL innebär 
att man bor som andrahandshyres-
gäst under 18-24 månader. Vi 
bistår med det stöd som individen 
efterfrågar för att klara av att bo på 
egen hand. Det kan exempelvis 
innebära hjälp att betala hyran i 
tid, hjälp med vård och myndig-
hetskontakter etc. Därefter får man 
ta över förstahandskontraktet av 
lägenheten. Det enda krav som 
ställs är att den boende följer 
hyreslagen.

EN DEL AV framgången för koncep-
tet ligger i vårt sätt att tänka och 
agera. Vi har en tro på människans 
egen förmåga och vilja till ett 
självständigt liv, men samtidigt 
förståelsen för individuella behov. 
I mötet med den enskilda indivi-
den förmedlas detta förhållnings-
sätt av våra team av boendeassis-
tenter som har en lång erfarenhet 
och stor kompetens av socialt 
arbete. 

EN EGEN BOSTAD är en mänsklig rät-
tighet. Göteborgs Stadsmission tror 
på människans behov av en egen 
bostad som en förutsättning för att 
kunna leva ett gott liv. 

BOSTAD FÖRST ETT 
LYCKAT KONCEPT

Det första steget i det långsiktiga 
arbetet mot hemlöshet är att ha en 
bostad. Bostad först har visat sig vara 
ett kraftfullt verktyg i kampen mot 
hemlöshet och en strategi som är väl 
beprövad utifrån praktisk erfarenhet 
och forskningsresultat.

– Vi är glada över att de privata 
fastighetsägarna på det här tydliga 
sättet vill medverka till att minska 
hemlösheten i Göteborg och att de ser 
Göteborgs Stadsmission som en trygg 
och trovärdig partner. Tillsammans 
med fastighetsägare och kommun kan 
vi ytterligare stärka den gemensamma 
kampen mot hemlöshet i Göteborg 
med en egen bostad som vapen, säger 
Lotta Säfström direktor/vd Göteborgs 
Stadsmission

Under de senaste åren har hem-
lösheten i Göteborg ökat. Göteborgs 
Stads kartläggning för 2016 visar att 

968 vuxna och 512 barn lever i akut 
hemlöshet. Denna höga siffra motsva-
rar dock endast 1 procent av det pri-
vata hyresbeståndet. Samarbetet mellan 
Göteborgs Stadsmission och Fastighets-
ägarna är ett första steg på vägen mot 
att avskaffa den akuta hemlösheten.

– Vi vill göra det möjligt för fler 
fastighetsägare att ta ett socialt ansvar. 
Även en enda lägenhet, som innebär 
att någon inte längre behöver sova på 
gatan, gör stor skillnad. Vi kommer att 
jobba hårt för att tillsammans med 
Stadsmissionen sälja in den här 
modellen till våra medlemmar, säger 
Rudolf Antoni, tf vd på Fastighetsä-
garna GFR.

I oktober färdigställdes en 
avtalsmall som enksilda privata 
fastighetsägare och Göteborgs 
Stadsmission kan använda. Avtalet 
innebär att fastighetsägare förbinder 
sig att erbjuda löpande eller enstaka 
lediga lägenheter till hyresgäster 
enligt Bostad först-modellen. 
Stadsmisionen ansvarar för att 
erbjuda individuellt stöd för att 
hyresgästen på sikt ska klara boendet 
helt på egen hand. Intresserade 
fastighetsägare är inbjudna till ett 
informationsmöte i S:t Johanneskyr-
kan 22 november. 

Rudolf Antoni, tf vd för Fastighetsägarna GFR, och Lotta Säfström, direktor Göte-
borgs Stadsmission skrev under avsiktsförklaringen i Almedalen i somras.

Göteborgs kyrkliga stadsmis-
sion och Fastighetsägarna 
GFR har undertecknat en ge-
mensam avsiktsförklaring som 
syftar till att minska den akuta 
hemlösheten i Göteborg.
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F A K T A
Amlövs Fastighetsförvaltning AB är 
ett privatägt fastighetsbolag med 
huvudsakligen bostadsfastigheter 
i Göteborg, och omfattar ca 885 lägen-
heter. Vi arbetar med hög servicenivå 
och långsiktiga relationer med våra 
hyresgäster. 

Varför valde ni att stödja just Stads-
missionen, hur gick tankarna inför 
det valet?

– Stadsmissionen arbetar med 
människor som har hamnat i utan-
förskap och hemlöshet. Vi tycker 
det är viktigt att alla människor i 
samhället kan få hjälp, speciellt de 
som har det allra svårast. Eftersom 
vi själva arbetar med bostäder till 
människor, så vet vi hur betydelse-
fullt det är att ha ett trivsamt hem. 
Att sakna den tryggheten som ett 
hem innebär, är naturligtvis fruk-
tansvärt. Där tycker vi att Stadsmis-
sionen gör en fantastisk insats i sitt 
arbete med att ge tak över huvudet 
till människor som saknar bostad, 
säger Oscar Amlöv.

Varför är det viktigt för er att skänka 
pengar till en organisation?

– För oss är det viktigt att hjälpa till 
och bidra när vi har den möjligheten. 
Därför stödjer vi ett flertal organisatio-

”ATT SAKNA ETT HEM 
ÄR FRUKTANSVÄRT”

Som fastighetsbolag finns 

förståelse för hur viktigt det 

är med egen bostad och 

Amlövs Fastighetsförvaltning 

är en trogen stöttepelare till 

Göteborgs Stadsmission.  

– Vi har stöttat Göteborgs 

Stadsmission i över 15 år, 

säger Oscar Amlöv, vd.

Vill ditt företag stödja 
Göteborgs Stadsmission? 
Ta kontakt!

Ansvarig företagsvänner:
Martin Watsfeldt 
031-755 36 18 
Ansvarig Framtidspartner:
Anette Tingets 
031-755 36 20

ner i sitt arbete med att hjälpa männ-
iskor i både Sverige och i världen.

Hur involverad är personalen?
– Personalen är medveten om vilka 

organisationer vi stödjer, men är inte 
involverade någon högre grad.  Däre-
mot så vet vi att personalen uppskattar 
att arbeta på ett företag som stödjer 
hjälporganisationer, säger Oscar Amlöv.

Personalen på Amlövs uppskattar att företaget stödjer Göteborgs Stadsmission.
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KAMELEN HAR ÅTERVÄNT och med sig 
har han de vise männen, änglakören 
och alla de andra. Under några dagar 
är det Betlehem år 1 på Domkyrkopla-
nen, och julevangeliet visas i Levande 
julkrubba.

Ett arrangemang av Svenska kyrkan 
(Domkyrkoförsamlingen) och Göte-
borgs Stadsmission.

Ingen anmälan och ingen kostnad!
Insamling till Göteborgs Stadsmissions 
arbete bland behövande i stan.

Skolklasser och allmänhet är välkomna!

Domkyrkoplan
Fredag 2 december 
kl 9.00, 9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 
13.30, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00

Lördag 3 december 
kl 10.30, 11.15, 13.00, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.00

Söndag 4 december
kl 11.00 i Biskopsgårdens kyrka
kl 14.00 vid Öjersjö kyrka

UPPLEV EN LEVANDE JULKRUBBA!

ALLT FLER FALLER MELLAN 
STOLARNA VISAR RAPPORT

DEN 17 OKTOBER uppmärksammade 
Göteborgs Stadsmission internatio-
nella fattigdomsdagen genom att 
tillsammans med Sveriges övriga 
stadsmissioner och Ersta Sköndal 
Högskola släppa årets Fattigdomsrap-
port. Fattigdomsprojektet har som 

syfte att på ett sätt som inte gjorts 
tidigare följa fattigdomsutvecklingen 
och ge en övergripande bild av hur 
fattigdomen och utsattheten ser ut i 
Sverige. Och forskarna ser en ökande 
fattigdom. Det handlar inte bara om 
människor som av olika skäl inte har 
tillgång till de allmänna välfärdssyste-
men som utsatta EU-medborgare och 
papperslösa. Bland de allra fattigaste i 
vårt land och vår stad finns långvariga 
biståndsmottagare och människor som 
av olika anledningar ramlat igenom 
de allt grövre maskorna i de allmänna 
välfärdssystemen. 

HOS GÖTEBORGS STADSMISSION ser vi 
hur allt fler kommer för att be om 
en matkasse eller hjälp med en räk-
ning. Hemlösheten ökar och det blir 
all vanligare att människor sover på 
bänkarna i S:t Johanneskyrkan. Antalet 
barnfamiljer i behov av socialt och eko-
nomiskt stöd är i dag fler än på mycket 
länge. Människor får inte den hjälp de 
har rätt till från myndigheterna och 
de har ingen annanstans att vända sig 

än till oss. Stadsmissionen serverade 
under förra året 63 000 portioner mat 
och delade ut 250 000 bröd vilket talar 
sitt tydliga språk. Den akuta hjälp som 
samhället tidigare bistod med står i dag 
ofta endast att finna hos civilsamhället. 
Få, om ens någon tidigare mätning, har 
med samma tydlighet som Fattigdoms-
rapporten kunnat peka på hur viktiga 
civilsamhällets insatser de facto är när 
det kommer till fattigdomsbekämp-
ning. 

TROTS OMFATTANDE INSATSER och stora 
utgifter i den offentliga sektorn skulle 
väldigt många människor fara oerhört 
illa om de insatser som görs av Stads-
missionen och liknande organisationer 
inte fanns för att mildra fattigdomen 
och dess konsekvenser. Det är sorgligt 
att det skall behövas en fattigdomsdag, 
men samtidigt är möjligheten att lyfta 
dessa viktiga frågor så viktig. Vi måste 
alla se vad som händer för att kunna 
förstå att vårt samhälle är på väg åt helt 
fel håll.

Forskare bakom den årliga 

Fattigdomsrapporten följer 

utveckling av fattigdomen i 

Sverige. Den övergripande 

bilden för landet känner vi 

igen från det vi ser dagligen i 

Göteborg. Allt fler människor 

söker hjälp hos Göteborgs 

Stadsmission.

TEXT: MALIN LERNFELT



11GATLJUS 4 2016

EBBES HÖRNA PÅ DROTTNINGTORGET
Liksom två tidigare år poppar Ebbes Hörna upp på Drottning-
torget i juletid. Butiken öppnar 1 december och håller öppet 
ända till 23 december.
 
Öppettider:
Vardagar kl 11-19  
Helger kl 11-17

Kan en lott skapa
en trygg vardag?
Nej, en lott kan inte skapa en trygg 
vardag. Det vore väldigt förenklat att 
se det på det sättet. Men den som 
köper en lott i PostkodLotteriet
bidrar till att viktiga organisationer 
kan göra bra saker, som till exempel 
att hjälpa utsatta människor till ett 
tryggt och meningsfullt liv. 

Stort tack Stadsmissionerna för
allt ni gör, och stort tack alla 
lottköpare som möjliggör så
mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se 
om du eller en anhörig spelar för mycket. 
Mer info på postkodlotteriet.se

#postkode� ekten

Rickard Sjöberg delar ut 
guldkuvert till vinnare 

i  PostkodLotteriet. 

GtbStadsmission_oktober1.indd   1 2016-10-04   10:10

JUL- OCH NYÅRSFIRANDE 
I S:T JOHANNESKYRKAN
I år firar vi i vanlig ordning jul och nyår i S:t Johanneskyrkan. 
Våra portar kommer vara öppna alla dagar och helgdagar. Vi 
gör inga undantag på dag. Det är en tid för gemenskap och 
värme, en tid att umgås och sprida glädje. 

Att slippa stå på andra sidan och titta in, att stå utanför och 
inte vara delaktig, det är för oss viktigt. Hos oss bidrar alla till 
gemenskapen och vi skapar stämningen ihop. Kom och var med 
och gör julen hos oss. Hos oss är det tänt och värmen är på, hos 
oss får man vara som man är. ALLA är välkomna.

JULAFTON KL 12-20
Kl 9.30-10.30 brödutdelning, kl 12-16 julbord, kl 16-20 gottebord 
och kl 17.30-18 gudstjänst.

JULDAGEN OCH ANNANDAGEN KL 12-18
Kl 9.30-10.30 brödutdelning, kl 12-16 julbord, kl 16-17 gottebord 
och kl 17.30-18 gudstjänst.

NYÅRSAFTON KL 9.30–14 OCH 17-24
Kl 9.30-14 Café och brödutdelning, kl 17-21 nyårsbuffé, kl 21-23 
fika och underhållning och kl 23.30-24 gudstjänst.

GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION ÄR I BEHOV AV VOLONTÄRER. 
ÄR DU DEN VI SÖKER?

För våra verksamheter och våra besökare är det viktigt med kontinuitet. Därför söker vi nu volon-
tärer som kan bidra långsiktigt med sin tid. Stadsmissionen är en organisation med många olika 
verksamheter och därför kan volontäruppdragen se vitt skilda ut. Det som är gemensamt för alla 
uppdrag är att se till våra besökares behov och att sätta människan i centrum.

Vissa uppdrag är återkommande veckovis i våra verksamheter och vissa uppdrag är punktinsatser 
vid olika event och aktiviteter.

INTRESSERAD? 
Kontakta vår volontärsamordnade Jakob Lindman:
Ring 031-755 36 17 eller maila jakob.lindman@stadsmissionen.org
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et var förra året Göteborgs 
Stadsmission återupptog 
den 100 år gamla idén om 
att ta spårvagnen till hjälp 

för att samla in julklappar till utsatta 
barn i Göteborg och deras familjer. 
1915 fanns det precis som nu barn i 
Göteborg som levde i ekonomisk och 
social fattigdom. Göteborgs-Posten 
och Kvinnorättsrörelsen gick då ihop 

och spårvagnar skickades ut på 
Göteborgs gator för att samla 
in julgåvor till stadens fattiga 

barn. Inte särskilt överraskande 
visade sig göteborgarna vara fan-

tastiskt givmilda och resultatet blev 
att över 10 000 paket och 800 kronor 
(vilket motsvarar ungefär 37 000 i 
dagens penningvärde).

FÖRRA ÅRET UPPREPADE Göteborgs 
Stadsmission succén när vi tillsammans 

med Spårvägssällskapet Ringlinjen en 
lördag i början av december gav oss ut 
i en spårvagn från 1902. Ombord på 
vagnen hade vi med oss våra kändisam-
bassadörer Glenn Hysén, Lasse Kronér 
och Alexandra Zazzi och resultatet 
blev fantastiskt. När vi avslutade turen 
genom stan efter att ha besökt såväl 
Majorna som Hisingen och stadens 
östra delar hade vi tagit emot över 55 
säckar med julklappar och drygt  
25 000 kronor i presentkort. 

NU ÄR DET dags igen och vi hoppas att 
så många som möjligt vill möta upp oss 
den 3 december mellan kl 12-17. 

Helst önskar vi julgåvor i form 
av presentkort i större butiker eller 
köpcentrum, vilket ger de familjer som 
söker hjälp möjlighet att själva köpa 
det de behöver. Ett annat alternativ 
är julklappar i form av upplevelser, 

som biocheckar, årskort på museum, 
Liseberg, Universeum eller liknande. 
Familjer som lever på små medel har 
sällan möjlighet att göra sådant med 
sina barn. Självklart tar vi även emot 
alla andra sorts julklappar. Men sakerna 
måste vara nya och helst inte inslagna. 

VI KOMMER ATT stanna lite längre vid 
Vagnhallen Majorna, Sankt Sigfrids 
plan, Härlanda, Linnéplatsen och 
Wieselgrensplatsen. Vid ett par centrala 
hållplatser kommer volontärer stå och 
samla in julgåvor som sedan lastas på 
när vår julspårvagn passerar.

Hjälp oss att hjälpa genom att 
möta upp oss med gåvor till stadens 
mest utsatta människor när vi kommer 
åkande. Tillsammans kan vi bidra till 
att göra julen lite godare och gladare 
för alla göteborgare. 

TEXT: MALIN LERNFELT

Lördagen den 3 december rullar julklappsvagnen åter genom 

Göteborg. Hjälp oss att göra gott!

JULKLAPPSVAGNEN

D
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BLI GÖTEBORGSSTÖDJARE!
Vi behöver din hjälp för att långsiktigt kunna förändra tillvaron för människor som lever i utsatthet. Med ditt stöd kan vi 
bland annat hjälpa ensamstående mammor att sätta mat på bordet, ge hemlösa tak över huvudet och erbjuda barn som 
annars inte hade fått chansen att åka på sommarläger. Tillsammans skapar vi hopp för människor som lever alldeles i din 
närhet, men ändå i en helt annan verklighet.
Gör skillnad och bli Göteborgsstödjare redan idag! Gå in på www.stadsmisisonen.org/satt-att-ge eller fyll i blanketten 
nedan och skicka till: Göteborgs kyrkliga stadsmission, Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

JAG VILL BLI MÅNADSGIVARE TILL GÖTEBORGS STADSMISSION

Banklönekonto

Personkonto

Plusgirokonto

Clearingnr Nummer på checkkonto
eller bankbokslöst konto

Bankens namn

Jag bidrar med

 500 kr/mån    300 kr/mån    100 kr/mån

 Annat belopp....................... (minst 50 kr/mån)

Personnummer

Efternamn   Förnamn

Gatuadress

Postnummer   Postadress

Tel. bostad   Tel. arbete

Mobilnr   E-post

Namnteckning  Ort/Datum

Betalningsmottagare: Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission
Medgivandet omfattar endast betalning avseende:
Göteborgs Stadsmission

Jag medger härmed att uttag görs från ovan angivet konto 
för överföring till Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission. Ut-
tag får göras den sista bankdagen i varje månad.

Jag förbinder mig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på 
kontot på betalningsdagen.

Göteborgs Stadsmission svarar för betalningarnas riktigthet och 
återbetalar på min begäran det som på grund av misstag eller 
annan felorsak kan ha överförts från mitt konto.

Detta medgivande gäller tills vidare och upphör efter det att jag 
underrättat Göteborgs Stadsmission, vilket ska ske senast de 
10:e i aktuell månad.

Jag är införstådd med att mina uppgifter kommer att registreras
i Göteborgs Stadsmissions givarregister och att de kommer att 
lämnas till Bank- och Plusgirot för månadsvis automatisk drag-
ning av det av mig angivna gåvobeloppet.

Alla gåvor - stora som små - har betydelse. Och 
det finns många sätt att ge. 
                           
1. Starta en egen digital insamling via BetterNow. Gå in 
på www.betternow.org/se/goteborgsstadsmission Tryck 
på Starta insamling och följ instruktionerna.

2. Swish! Sätt över valfri summa via Swish till nummer 
900 17 02.

3. Sms:a en gåva. SMS:a HOPP200 till 729 80 så skänker 

du 200 kr eller HOPP100 och HOPP50 för respektive 
belopp.

4. Det går även att sätta in en gåva via vårt Gåvoplusgiro 
90 01 70-2 eller Gåvobankgiro 900-1702.

5. Gå in på vår hemsida www.stadsmissionen.org så kan 
du skäna en gåva direkt via din internetbank eller konto-
kort.

Tack för din gåva!

Andra sätt att ge
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HIT GÅR DIN GÅVA
Din gåva går till våra sociala 
verksamheter. Den blir till en säng 
för natten, en stunds gemenskap, 
någon vuxen som lyssnar eller 
kanske årets enda glada sommar-
minne för ett barn.

Har du frågor om gåvor? Kontakta 
Tommy Bjurström på Göteborgs 
Stadsmissions givarservice. Du kan 
ringa vardagar kl 8-12. 
Tel: 031-755 36 09

En gåva har skänkts till Göteborgs Stadsmission 
till minne av:

Karin Nyquist
Ingegerd Hagelbäck
Rune Bredin och May-Britt 
Bredin
Lars Andersson Öckerö
Marianne Frantz
Folke Sundelin
Erik Nilsson
Kent Hernborg
Dagmar Langstad
Maj Ahldén
Sören Hansson
Christer Ahlström

Ulla Siwersjö
Marcus Persson
Bengt Hagström
Marita Orosz
Brita Jungvid
Everr Lindberg
Gerd Axelsson
Hasse Carlsson
Lennart Olsson
Hartvig Kartberg
Dennis Nilsson
Birgit Magnusson Svensland

I samband med högtidsdag har gåva skänkts till 
Göteborgs Stadsmission:

GIVARSERVICE

TESTAMENTERA

Stig Emanuelsson
Nils Axelsson
Gunvor Hagelberg
Ingvar Magnusson
Svante Enander
Roland Jansson
Bernt Blomqvist

Stig Hedlund
Birgitta Jansson
Ingrid Holtsung
Ingemar Kristensson
Barbro Lavenius
Ingvor Holm
Iris Wimnell

Inför jul har våra besökare önskemål om att få presentkort på 
mat för att själva ha möjlighet att gå till affären och välja det 
de och deras barn behöver. Andra exempel är presentcheckar 
på shoppingcentrum som Nordstan eller Frölunda torg. Med 
presentcheckar kan man själv välja vilken butik man vill handla i 
och på så sätt hitta det man behöver till sina barn.

Ett annat önskemål ifrån våra besökare är att kunna göra saker 
tillsammans med sina barn bla bio, Liseberg, Lek och buslandet, 
Universeum, fika mm.

Vill du hjälpa familjer att få en bättre jul tar vi tacksamt emot 
presentkort i våra lokaler på Drottninggatan 33. 

För att kunna hjälpa så många familjer som 
möjligt tar vi gärna emot din gåva under perio-
den 14 november-12 december.  Ju tidigare 
desto bättre!  Vi har öppet mån-ons samt fre 
kl 9-16 och tors kl 9-18. 

Vi tar självklart emot gåvor även därefter, 
men för att utgå ifrån behov och familjekonstellation är vi 
tacksamma för framförhållning.
 
FAMILJ TILL FAMILJ
Ett annat sätt att hjälpa är att du/dina vänner/släkt/arbetskolle-
gor tillsammans kan köpa julklappar till en specifik familj utifrån 
deras egen önskelista. Familjerna som söker hjälp hos oss är olika 
stora. Åtar man sig att ta emot en önskelista från en familj får 
man räkna med en kostnad på ca 3 000-4 000 kronor.

Du får en önskelistan via mejl senast den 25 november. 
Alla familjer ser olika ut, en del önskar sig basala saker, medan 

andra lite dyrare saker. Barn vill ha det andra barn har och andra 
önskar sig mat, julgran eller presentkort. Du köper 
givetvis det du kan och vill. Eftersom vi inte kan för-
vara mat i kylskåp eller frys så ber vi om presentkort 
på mat. 

Man ger inte familjerna begagnade saker/kläder 
som julklappar. Alla har rätt till nya julklappar.

Inlämningen av era gåvor sker den 12-15 decem-
ber kvällstid på Drottninggatan 33 i överenskom-

melse med personal. Överlämningen av dina julklap-
par görs av personal till familjen den 19-21 december. 

Vill du hjälpa en familj? 
Maila ditt intresse till elsa.stenstrom@stadsmissionen.org  

senast den 25 november.

BEGAGNADE PRYLAR OCH KLÄDER
Begagnade saker/kläder ges inte som julklappar utan de kan ni 
skänka direkt till vår insamlingscentral på Korpralsgatan 2, tel: 
031-84 20 20 på kontorstid.

Tillsammans kan 
vi göra skillnad!

Du vet väl om att du kan testamen-
tera till Göteborgs Stadsmission? 
Har du frågor kring testamentesä-
renden – kontakta Anna Carlheim 
så hjälper hon dig. 
Du når Anna på tel: 031-755 36 02 
eller e-post: anna.carlheim@stads-
missionen.org

JULHJÄLPEN 2016 – VAR MED DU OCKSÅ.
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Skicka in ditt svar senast den 15 januari till: 

Korsord 
Göteborgs kyrkliga stadsmission 
Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Namn:..................................................................................

Gatuadress:........................................................................

Postadress:.........................................................................

Lös korsordet ovan. De blå rutornas bokstäver lagda i rätt ordning bildar ett ord – vilket? 

Skriv ordet här:  ..................................................................

Vinnare i Gatljus korsord nr 3 2016 

Gunvor Kihlander, Grästorp, Håkan Edman, Kalv-
sund, och Bengt Rutgersson, Klövedal. 
Boken Born to run av Bruce Springsteen har skickats 
till er. Grattis!

Rätt ord i föregående nummer: SKÖRDETID

G 4 -2016

STASSAR
FÖR

BASSAR
EXTRE-
MITET

DE
LIGGER

HÖGT

VILL
VÄNNER ÅTER-

STÅ
UTAN 

EN
SKRÅMA
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MAN

ÖPPNA

SLANT

TRAMPA
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BÄR
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FINNS
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DRIVER
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LÄR
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SLÅR
OLAG-

LIGT

I SÄNG

STOP-
PAS I
MUN
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HJUL

PEKAR
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DE
BLOM-
MAR I

ÖKNAR

DET ÄR
HÖGT I
LEKEN

BRAN-
SCHER
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TACK Framtidspartners och Företagsvänner som valt att stödja oss under 2016!
Våra Framtidspartners samt Företagsvänner på Guld- och silvernivå.

Vill du bli Framtidspartner kontaka Anette Tingets 031-755 36 20, anette.tingets@stadsmissionen.org

Vill du bli Företagsvän kontakta Martin Watsfeldt 031-755 36 18, martin.watsfeldt@stadsmissionen.org

Fastighetsbranschens unga nätverk

Untitled - Page: 1 2014-05-14 15:18:31 +0100


