
Skellefteå Stadsmissions nyhetsbrev  måndag 23 mars 2020

Din gåva hjäper oss att hjälpa 
Vid vårt årsmöte nyligen kunde styrelsen glädjande nog rapportera om ett plus-
resultat för 2019, drygt 200 000 kronor plus.

Detta tack vare en stark insats från kyrkor, föreningar, företag, organisationer 
och privatpersoner. Hela året hade vi röda siffror och en decembermånad präg-
lad av givmildhet räddade hela vårt bokslut.

Ett stort tack för alla gåvor och bidrag som kommit in!


Nu har vi ett nytt år, som ver-
kar bli bekymmersamt. Vi har 
fått kraftigt minskat bidrag 
från Skellefteå kommun, ett 
coronavirus som härjar och 
gör att kyrkor och föreningar 
drar ned på verksamheter.

Det betyder minskade möjlig-
heter till kollekter och insam-
lingar till Skellefteå Stadsmis-
sion ,vilket kommer det att få 
effekter som inte är positiva.


Skellefteå Stadsmissions arbete bygger helt på bidrag och gåvor. Vi kommer att 
göra allt för att fortsätta hjälpa utsatta människor på hemmaplan - även under 
rådande omständigheter. Men för att klara det behöver vi ditt stöd.


Varje krona räknas. Du som följt myndigheternas råd och sitter hemma. Hjälp 
oss hjälpa. Bli månadsgivare.

Du som tänkt tanken. Gör nu slag i saken. Bli månadsgivare.

Skänk en slant stor eller liten. En gång är bra, månadgåva  ännu bättre.

Det behövs alltså lite extra under 2020 då våra inkomster kommer att minska 
rejält, det vet vi redan. Vårt plus från 2019 är strax uppätet.


På nästa sida (i spalten) kan du läsa mer om hur du kan bli månadsgivare.

Magnus Hammega, föreståndare
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Vad händer nu då? 
Corona-pandemin och dess effekter slår snabbt och hårt.
Vi vet inte vad som händer i morgon. Vi informerar våra 
besökare och ändrar våra rutiner allt eftersom situationen 
kräver det.

För att minska smittspridningen plastar personalen i 
smörgåsarna till frukosten.
Lunchens buffémodellen, där man själv servera sig sin 
portion, har vi tagit bort. Kökspersonalen lägger istället 
upp maten på tallriken.

Nästa steg kan bli att vi övergår till att förse våra lunch-
gäster med matlådor.

Men låt oss inte glömma att 2020 började bra, ett år
när vi har fortsatt att utveckla verksamheten. 
Nu i januari gjorde vi en enkät bland besökarna för att ta 
reda på  hur de ser på oss, och vilka önskemål de har.
Genomgående är att besökarna uppskattar den gemen-
skap som finns på mötesplatsen. De efterlyser utökade 
öppettider, aktiviteter och möjlighet till individuellt stöd.

Utifrån önskemål i enkäten har vi startat två grupper som 
möts varje vecka i Equmeniakyrkans lokaler, en för mat-
lagning/bakning samt hantverksgrupp samt även utsett 
stödpersoner för besökare.

Vi har även planer på att utveckla verksamhet enligt kon-
ceptet ”Passion för livet”, vilket går ut på att bryta ensam-
het med hälsostärkande gruppträffar.

Stadsmissionen utgår från våra besökares 
behov. Vi är en ideell organisation, utan 
vinstintressen, som hjälper så långt som 
våra resurser (alltså pengar) räcker.

Följ oss gärna på Facebook och/ eller på vår hemsida 
skellefteastadsmission.se

Pär Lindström, ordförande
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Så gör du 
Gå in på din inter-
netbank. Klicka dig 
fram till funktionen 
”stående överfö-
ring” eller motsva-
rande. 

Markera från vilket 
av dina egna konto 
du vill göra en över-
föring. 

Skriv in clearing-
nummret 6265 
(Handelsbanken) 
och kontonr. 336 
637 608. 

Ange den månat-
liga summa du vill 
överföra. 

Skriv ditt namn i 
meddelanderutan 
eller bara ”må-
nadsgåva”. 

Vill du ha info? 

Mejla till 
givare@skellef-
teastadsmission.se 
så får du vårt info-
blad 4 ggr/år. 

  

•
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Northvolt skapar sociala utmaningar 
- Northvolt är ett jättelikt integrationsprojekt som Skellefteå kommun själv 
tagit initiativ till. 
 Det konstaterade Mia Nilson, generalsekreterare för Hela Människan efter 
sitt besök i Skellefteå. 

Mia Nilsson, Hela Människan och Magnus Hammega, Skellefteå Stadsmission in-
formerades av Roland Eriksson, Näringslivskontoret.    Foto: Pär Lindström 

Skellefteå Stadsmission är en av 65 enheter inom Hela Människan, som är ett 
rikstäckande nätverk av enheter som bedriver socialt arbete på kristen grund. Ny-
ligen besökte Mia Nilson det tre nordligaste enheterna, Ria Oasen i Boden, Hela 
Människan Ria i Luleå samt Skellefteå Stadsmission

Dagen i Skellefteå bestod bland annat av ett besök på Northvolt-området, samtal 
med ledningen för Skellefteå Stadsmission samt ett besök på ett kaféarrange-
mang där stadsmissionens kör Together sjöng.


Roland Eriksson från Skellefteå kommuns näringslivskontor berättade om den gi-
gantiska industrisatsning som görs i Skellefteå. 

- Den totala effekten blir sammanlagt omkring 6 000 nya jobb, dels själva batteri-
fabriken, dels hos underleverantörer och all service som krävs när befolkningen 
ökar, allt från frisörer till förskolepersonal, sa han bland annat.
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Projektets storlek gör att det är svårt att ta in. Själva fabriksområdet är 100 hektar 
stort och väggarna har kommit upp på den första byggnaden.

Den är 36 meter hög, en vit koloss, lika hög som Landskyrkan. Den ser ändå inte 
så stor ut eftersom ögat inte får några referenspunkter på industriområdet i jätte-
format.


Med Northvolt kommer Skellefteå att växa rejält. Staden kommer att förändras 
när många människor från hela världen kommer hit för att arbeta.

- Det mesta kommer att vara positivt. De som kommer hit kommer att vara en 
kraft. Men en del av som flyttar hit kommer att må mindre bra, andra som söker 
sig hit hamnar i utanförskap, säger Mia Nilson.

- Eftersom satsningen är Skellefteås eget beslut måste både kommunen och ci-
vilsamhället vara beredda att ta sig an de sociala utmaningar som kommer i spå-
ren av industrietableringen.

Vilka intryck tar du med dig från Skellefteå?  
- Man kan inte överskatta vikten av mötesplatser, det är något som behövs allt 

mer. Mötesplatser, som Skellefteå Stadsmission, räddar liv och det måste även 
samhällets både kommun och region förstå, säger Mia Nilson. 


- Här i Skellefteå har jag mött ett stort engagemang och tar med mig även en del 
idéer som andra kan ha nytta av.


Den 17 oktober firar Hela Människan att organisationen funnits i 100 år. Jubileet 
ska firas på fem platser runt om i landet. Mia Nilson väljer att fira den i Skellefteå.


Ny styrelse för Skellefteå stadsmission 
Vid årsmötet den 17 mars valdes en ny styrelse för Skellefteå Stadsmission.
Pär Lindström, ordförande, Mattias Divert, Olof  Andersson, Hans Stenberg,

Shervin Ahmadzadeh, Per Lundström, Eva Forslund, Anna-Karin Kriström

samt suppleanterna Kerstin Lidman, Katrin Eriksson och Christer Felth.

Föreningens kassör, Thomas Nordenstam, är adjungerad.


Robert Koss och Mats Philipsson lämnade vid årsmötet styrelsen. Tack för er in-
sats!


Vid årsmötet godkändes förslaget till budget samt verksamhetsplan för 2020.

Under 2019 fick föreningen en del i ett arv vilket gör att vi nu har den buffert som 
vi tidigare saknat. På kassakistans botten finns nu alltså 622 000 kronor i fonde-
rade medel.


Föreningens stadga uppdaterades. Medlemsbegreppet  förtydligades och den 
ger nu även privatpersoner möjlighet att bli betalande stödmedlemmar


Vill du bli stödmedlem så sätter du in minst 150 kronor på vårt bankgiro 
5569-9649. Skriv namn + ”stödmedlem ” på talongen.

Kontakta Magnus Hammega för ytterligare information.
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Glimtar från vår verksamhet 
Rekordmånga paltar. 
Vi fick en repris från fjolåret med en 
rejäl paltfest för våra besökare i mit-
ten av februari. De frivilliga krafterna 
Lill och Kajsa organiserade upp en 
förmiddag med att rulla palt i köket.

Det blev nytt rekord i antal då när-
mare 300 paltar hade trängts i gry-
torna innan festen var slut. Självklart 
blev den en stor succé med många 
mätta och nöjda magar, måhända 
en del sömniga också efter den rejä-
la måltiden!


Nytt härbärge i Ursviken 
Nu har vi äntligen en lösning för våra 
bostadslösa vänner. Ett härbärge har öppnats i Ursviken, som kommer att under-
lätta tillvaron för åtskilliga medmänniskor.

Företaget Ayanna Home AB har startat verksamhet och nu har vi också något att 
hänvisa till när vi möter människor i akut bostadskris.


Nytt samarbete med charkfirma 
Skellefteå Stadsmission har ett utmärkt samarbete med ICA Kvantum och Willys, 
varifrån vi tar emot svinnvaror, dvs varor med kort datum, skönhetsfel eller liknan-
de. Vi hämtar också bröd från ICA Morön. Ett samarbete som betyder mycket för 
verksamheten.

Nu har vi fått ytterligare en partner. Nyhléns och Hugoson kommer att leverera 
produkter till oss som klassas som ”svinnvaror”.


Vill du hjälpa oss hämta varor? 
Vi hämtar varor tre gånger i veckan, måndag, onsdag samt fredag. Vi åker med 
vår eminenta transportbuss vid 08-tiden på morgonen på vår rutt mot Kvantum/
Willys och ICA Morön (måndagar). Rutten tar max 45 minuter. 

Vi har några alerta volontärer som sköter hämtningarna, vilket är värdefullt. Vi be-
höver dock några fler morgonpigga som kan tänka sig vara med på detta. 

Blir vi många kan vi göra upp ett litet schema, något som skulle underlätta och 
avlasta en del för våra befintliga hämtare.

Kan du tänka dig att vara medhjälpare är du välkommen att höra av dig. Vi behö-
ver fler händer.


Magnus Hammega, föreståndare, 070-070-363 28 22 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Hjälp till dig som sitter 
i frivillig ”karantän”


Skellefteå står sig stark vad 
gäller frivilligarbete och att vilja 
göra gott.

I samband med coronaviruset 
som florerar kommer många 
att sitta hemma för att inte 
drabbas av smittan. Det inne-
bär att man inte kan utföra vis-
sa saker som normalt, t ex att 
handla, gå ut med hunden och 
så vidare. 


Nu finns en organisation av volontärer som gärna vill hjälpa till med sådana saker  
och för att underlätta livet för de som inte tar sig någon vart. Det är en hel del 
medmänniskor som valt att engagera sig, just nu närmare 300 personer, för att 
det skall finnas täckning över hela vår kommun.


Röda Korset har tagit på sig att samordna den så kallade "Volontärspatrullen". 

Behöver du hjälp med något ringer du helt enkelt och berättar vad du vill ha hjälp 
med så ser vi till att det kommer någon till undsättning.


Telefonnummer: 073-825 71 12. 


Mera information hittar på Röda Korset hemsida: 

https://kommun.redcross.se/skelleftea/vart-arbete/hjalp-i-coronatider/
eller via Volontärpartullens Facebooksida:
https://www.facebook.com/groups/232836101446793/


Även Skellefteå Stadsmission finns med på ett hörn. Vi kan bidra med matlådor 
och kläder om sådana behov finns! 

Ett mycket gott initiativ som vi hoppas kan vara till hjälp i dessa tider.


Magnus Hammega, föreståndare


Viktig information:
- Du som behöver hjälp ska aldrig lämna ut bankkort och koder till volontären.
- Det enklaste är att ersätta mot kvitto med kontanter eller Swish
- För att inte sprida smitta kommer volontären aldrig gå in till dig som behöver 

hjälp för att t ex packa upp matvaror eller komma in och fika.
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