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BOSTAD FÖRST 
SKAPAR HOPP 
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”Likt vårdagssol i 
morgonglöd 
gick Jesus fram ur 
natt och död 
till liv förutan like. 
Därför, så länge 
världen står 
det efter vinter 
kommer vår 
också i andens 
rike.”

VÅREN 2021

Den förlamande coronavintern, som varat så länge, släpper sakta 
greppet, och vi börjar hoppas igen. Med  ljuset, fågelsången och den 
första sprutan vaknar hoppet igen.  

Stadsmissionens verksamhet rullar på och våra besökare kommer  
lika regelbundet som förr. Vi håller öppet för att vi behövs, nu mer än 
någonsin. Vi hjälper på hemmaplan. Tack för ditt stöd! 

Pär Lindström, ordförande 

Hoppet spirar - oj vad vi längtar
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Bostad först - vägen ur hemlöshet
Socialnämnden i Skellefteå vill tillsammans med oss i 
Skellefteå Stadsmission satsa på ”Bostad först”. 

Den som en gång förlorat sin hyresrätt har mycket svårt att ta 
sig tillbaka till ett eget boende.  Bostad först är en beprövad 
modell mot hemlöshet och har bevisat goda effekter.  Metoden 
har visat så goda resultat att den  rekommenderas av SKR, 
Sveriges kommuner och regioner. 

Om projektet Bostad först i Skellefteå  blir verklighet beror på 
om Skellefteå kommun får stadsbidrag. Ansökan kommer att 
lämnas in under hösten 2021. 

Genom Bostad först får människor i hemlöshet en egen bostad 
direkt. Samtidigt ges individanpassat stöd med målet att den 
boende ska kunna bo kvar i sin lägenhet och ha en trygg 
vardag.  

De krav som ställs är att hyresgästen följer hyreslagen och 
betalar sin hyra. Utifrån egna livsmål och styrkor får  sedan 
varje person ett individanpassat stöd. Målet är att kunna bo 
kvar, förbättra sin hälsa, ha en god ekonomi och skapa nya 
eller återta sociala kontakter med familj och vänner.  

Allt eftersom vardagens pussel sätts samman kan Bostad 
först:s team och den boende fokusera på andra behov, t.ex. 
förändrade alkoholvanor, att hitta meningsfull fritidssyssla 
och knyta sociala kontakter.  

Teamets boendestödjare besöker i regel hyresgästen en gång i 
veckan men det kan också vara oftare eller mer sällan 
beroende på hyresgästens mål och behov samt organisationens 
resurser. 

”Forskningen visar 
att Bostad först kan 
vara mer effektiv än 
andra metoder för 
att minska 
hemlösheten. Bostad 
först ökar också 
chansen för tidigare 
hemlösa att ha kvar 
sin lägenhet och få 
ett stabilt boende.” 

SBU - Statens beredning 
för medicinsk och social 
utvärdering 

För ett år sedan minskade socialnämnden i Skellefteå sitt stöd 
till Skellefteå Stadsmission från 275 000 kronor till 120 000 
kronor. Under pandemin har många föreningar inte haft 
någon verksamhet och därmed inte fått något bidrag. 
Stadsmissionen bidrag höjdes i år till 160 000 kronor. 

Vill du ge av din tid eller 
ditt kunnande ? 
Onsdag 2 juni kl 
15.00 är du välkommen 
till vår volontärträff på 
St Olovsgården.  

Nya och gamla 
volontärer är hjärtligt 
välkomnaS

Vill du göra en insats?

Visste du att varje vecka 
delar Skellefteå 
Stadsmission ut 25 
matkassar.
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Matkassar delas ut varje torsdag 
Skellefteå Stadsmission gläds oerhört över samarbetet med ICA Kvantum, Willys, 
ICA Morön och Nyhléns & Hugosons. Från dessa livsmedelsaktörer hämtar vi 
svinnvaror som vi sedan kan använda i verksamheten på olika sätt. 
  
En del av dessa varor använd till vår frukostserveringen, andra 
används för tillagning av matlådor, nu när vi inte har vår 
lunchservering igång. 
Under pandemin har vi tack vare dessa varor fått möjlighet att 
även sätta ihop matkassar med livsmedel till de som behöver 
ett sådant stöd.  

Vi har fått pröva oss fram under pandemin för att snickra ihop 
ett smidigt och fungerande system runt utdelandet av dessa 
matkassar. Allt har landat i att vi nu en dag i veckan packat och 
gjort klart omkring 25 kassar att lämna ut.  

Den som är i behov av en matkasse anmäler anmäler det och 
hämtar den sedan på torsdagar mellan kl 11-12. 

På så vis har vi lyckats undvika trängsel och stress kring 
utdelningen av matvarorna och allt har flutit på fint, utan risk 
för smitta.  

                                               Maria packar matkassar 

Visst tar det tid att komma in i nya rutiner för många av 
våra besökare, men det har gått förhållandevis 
problemfritt att lämna in en egen påse samt att sedan 
hämta den på utsatt tid. 

Vi ser att behovet av stöd ökat under pandemin. 
Matkassarna är ett sätt att hjälpa. Hur det blir efter 
pandemin återstår att se. 

Men just nu är vi glada över att kunna bistå med 
matvaror till de som behöver. Behovet är stort och våra 
tillgångar begränsade. 

Köket med Marja Nilsson i spetsen gör ett kanonjobb i 
att hitta lösningar för att varje påse ska innehålla många 
matnyttiga saker. 

Magnus Hammega, 
föreståndare

3

Praesent integer leo 

Hjälp på hemmaplan Vi finns på Kyrkogatan
Skellefteå Stadsmission bedriver socialt 
arbete på kristen grund.  

Stöd gärna vårt arbete. Gå in på hemsidan 
skellefteastadsmission.se och läs om hur du 
kan ge en minnes- eller högtidsgåva eller om 
att bli måndagsgivare.

Kom gärna och besök oss! Vi finns på i Sankt 
Olovsgården i centrala Skellefteå. Adressen är 
Kyrkogatan 6. 

Vi har öppet måndag till onsdag, kl 08.30 - 13.00. 

Tel 0910- 20 00 98 eller 070-363 28 02

http://skellefteastadsmission.se
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Hög tid betala 
2021 års bidrag 

Skellefteå Stadsmission har kyrkor, 
församlingar och EFS-föreningar 
som sina huvudmän. Dess stöder oss 
med ett årligt bidrag. 
Jämfört med i fjol den här tiden är  
klart färre som gjort inbetalningen. 
Ni som har möjlighet att betala in 
bidraget uppmanas  därför att göra 
det. 

När blir det 
årsmöte? 
Stadsmissionen styrelsen har 
beslutat att hålla årsstämman så 
snart det är möjligt med hänsyn 
tagtet till coronanpandemin. 
När det blir är därför inte bestämt. 
 Vi kallar anmälda ombud via e-post 
till en stämma där vi kan träffas rent 
fysikskt (ej digitalt årsmöte) 

Vi samlar alla årsmötes-handlingar 
på vår hemsida 
www.skellefteastadsmission.se. 

Alla handlingar  utom 
revisionsberättelsen är i skrivande 
stund klara 

OBS:  Har pastorat/församling/
förening  glömt utse ombud  så gör 
det snarats.  Mejla sedan ombudens 
namn och deras e-postadresser till: 
info@skellefteastadsmission.se 

Församling/förening med mellan 
100 och 1000 medlemmar får utse 
två ombud och en ersättare och 
församling/förening med mer än 1 
000 medlemmar får utse tre ombud 
och en ersättare. 

Vem är medlem? 
Medlem  är den som betalat 
medlemsavgiften för 2021. 
Fakturor på årsavgiften har mejlats 
till medlemmarna. 

Skellefteå Stadsmission tappade under det första 
kvartalet i år ungefär hälften av intäkterna från 
kyrkor och församlingar jämfört med ifjol. 
  
Pandemin har ställt till med mycket oreda när det gäller vår 
ekonomin och budget.  

Stadsmissionen hjälper och stöttar precis som vanligt. Behoven 
har inte minskat, tvärtom, och besöksantalet är i det närmaste 
lika stort som före pandemin. Vi har anpassat oss för att både 
klara myndigheternas krav och besökarnas behov. 

Att restriktionerna gjort att människor inte längre samlas i 
kyrkor och föreningar märks tydligt hos oss. De för oss så 
viktiga kollekterna har av naturliga skäl minskat rejält. 

Vi håller vår utgiftsbudget. Problemet är inkomsterna, alltså 
bidrag, gåvor och kollekter. Vi hjälper. Hjälp du oss att hjälpa. 

Sätt gärna in en slant på bankgiro 5569-9649 eller  swisha till 
123 653 88 54. 

Pandemin slår mot ekonomin

Företag med hjärta stöttar
Varumärket är i dag företagets viktigaste tillgång. 
Ju fler positiva värden som kopplas till det egna 
varumärket desto bättre.  

Vi är övertygade om att Skellefteå Stadsmission är ett sådant 
positivt värde. 

Vi tror att det finns företag med stort hjärta som vill bidra till 
ett bättre Skellefteå, där även den som är socialt utsatt har en 
plats.   
När vi nu ser hur coronan också påverkat våra stora 
bidragsgivare, som kyrkorna är, måste vi hitta nya intäkter för 
att verksamheten ska överleva. 

Blickarna riktats nu mot företag i vår bygd. Nyligen gick ett 
brev till ett 60-tal företag med en liten hälsning och en fråga 
om samarbete. 
Skellefteå Stadsmission erbjuder företag i Skellefteå att inleda 
ett gott samarbete där man stödjer arbetet genom sponsring.  

Genom att stötta stadsmissionen visar företaget att man tar 
samhällsansvar och att man värnar om sin bygd och de 
människor som  befinner sig i utsatt livssituationer. 

Skellefteå Stadsmission är en del  
riksorganisationen Hela Människan

http://www.skellefteastadsmission.se
mailto:info@skellefteastadsmission.se
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Gåva framtidssäkrade vårt Valborgsfirande

Det sägs att när ett arrangemang återkommer för tredje gången har en tradition 
skapats. Vi är nu på god väg att forma en sådan kring valborgsfirandet. 

Pandemin gjorde att vi förra året, 2020, samlades utanför St Olovsgården för att grilla parisare 
och på så sätt fira valborgsmäss. Så blev det även detta år och vi gladdes åt att för första gången 
år kunna slå igång vår gasolgrill och tillaga dessa läckerheter.  
Nyhléns & Hugosons och Polarbröd sponsrade med råvaror så vi till allas glädje kunde bjuda på 
nygrillat. 
Ett 40-tal personer hade hittat till vårt firande av vårens ankomst och kunde då ta del av 
utbudet som även innehöll kaffe och kaka. 

En  mindre rolig sak var att vi i samband med vår grillfest märkte att vår gasolgrill var redo för 
pensionering. Den har gjort ett gott jobb genom åren, men sjöng nu på absolut sista versen. 
Något som vi också noterade på Skellefteå Stadsmissions Facebooksida.  

Det tog inte lång stund innan Nyhléns & Hugosons hade uppmärksammat detta och på stående 
fot lovat att sponsra med en ny gasolgrill.  Stort tack! 

Redan dagen efter kunde vi hämta ut en ny sådan från en butik i Skellefteå. Vi kan med andra 
ord se fram emot många trevliga grillfester framöver med en ny och fräsch gasolgrill, som 
dessutom är flyttbar. Dessutom, när vi nästa år bjuder in till valborgsmässofirande, har vi 
skapat  en tradition. 
   Magnus Hammega, föreståndare
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Vi behöver din hjälp som volontär
Vi börjar så sakteliga skönja ett slut på pandemin. Förhoppningen är att de allra flesta ska vara 
vaccinerade i början av hösten. Det gläder oss alla och vi får hoppas och tro att det mesta kan gå 
över i ett efterlängtat normalläge.  
För Skellefteå Stadsmission betyder det att vi nu kan börja se framåt och börja planera för 
framtiden. 

Pandemin svepte bort nästa alla våra volontärer. Ni ska veta att vi saknat er! Nu ser vi 
möjligheten att återknyta kontakten och ser fram emot möjligheten att engagera fler frivilliga 
som kan bidra med tid och tillföra sin energi till arbetet.  
Det som ligger närmast är att återgå till normal verksamhet i köket, med frukostar, luncher, 
matlådor, bakning, diskhjälp och liknande. Där har framför allt Marja, Maria och Jonas 
(volontär) slitit hårt under det senaste året. Här kommer det att behövas ett glatt gäng som 
hjälper till. 

I takt med att pandemin släpper och vi får möjlighet att starta om verksamheten kommer vi att 
behöva fler hjälpande händer. Vi behöver hjälp med städning, en gång i veckan, en till två 
timmar. Under sommaren behövs stöd av volontärer som hjälper till vid utflykter och med 
praktiskt arbete på vår mötesplats.  
Vill du satsa några timmar i månaden eller  några timmar i veckan på ett volontärsuppdrag hos 
oss? 

Anmäl dig då till vår volontärsträff onsdag den 2 juni kl 15.00 i våra lokaler på St 
Olovsgården. Där får du få veta lite mer om arbetet och vad vi behöver hjälp med framöver. Vi 
hoppas samtidigt att våra befintliga volontärer, som tvingats stannat hemma på grund av 
pandemin,  nu hittar tillbaka. 

Vi hoppas samla en stor skara med frivilliga som känner ett engagemang för arbetet och för våra 
besökare och som kan tänka sig avsätta några timmar då och då för att föra vår verksamhet 
vidare. 

Träffen kommer förmodligen att ta 1,5 timme i anspråk där det också kommer att bjudas på 
kaffe och trevliga samtal. 

Har du frågor eller vill anmäla dig till volontärsträffen? Mejla Magnus Hammega på 
info@skellefteastadsmission.se eller ring 070-363 28 22

mailto:info@skellefteastadsmission.se
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