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FattigdonL Tiggare fran Sydeuropa
• "Jag tigger inte for att det ar kul, utan for att j'ag
maste", sager Mariana fran Rumanien.

Foretaget. De skartker panten
• "Jag valde Stadsmissionen for att de arbetar for
Goteborgs basta", sager Pelle Collins, ICA Munkeback.
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REPORTAGE

ENFAMILJ
Anda sedan Stadsmissionens start 1952 har insamlingen av klader och mobler

varit en central del i verksamheten. Sedan nagra ar tillbaka ar det ocksa en

viktig arbetsplats for alltfler manniskor.

K
lockan ar atta en solig morgon i
mars. Personalen pa Stadsmissio-
nens Insamlingscentral i Bellevue
har just avslutat sitt morgonmote.
Alia vet vad de ska gora. I dag ar

det tisdag. I dag ska varorna ut.
Marie Johansson kommer in i fikarummet for

att hamta en kopp kaffe efter morgonmotet. Hon
har den Barbara telefonen tatt tryckt intill orat
och lyssnar koncentrerat pa personen som har
ringt.

— Jasa Partille, ja det gar fint, men den har
veckan ar det fullbokat. Nasta vecka efter pask
gar det bra, da kan vi komma och hamta. Allt ska
ligga nedpackat i pasar eller lador och vi tar med
allt. Men moblerna bedomer vi pa plats, sager
Marie Johansson i telefonen.

"Tidigare var jag sjukskriven

och arbetslos men det har

ar nastan som en familj. Det

basta med jobbet ar alia

kompisar."

MARIE HAR JOBBAT som bokare pa Insamlingscen-
tralen i ett drygt ar. Hon ar van vid att svara pa
fragor fran potentiella gavogivare. Nar det ar som
mest kommer det in 30-40 samtal per dag. Marie
gar ivag till bokningsblocket och kommer sen
tillbaka.

- Hon var jattetrevlig. Nu har vi bokat en tid
nar en av vara lastbilar kommer och hamtar hen-
nes gavor, sager Marie.

Marie trivs med jobbet. Hon kom i kontakt

Marie Johansson a'r den som oftast svarar nar man
ringer till Insamlingscentralen pa 031-84 20 20.

med Stadsmissionen for fern ar sedan nar hon
hade varit drogfri i en manad. Da flyttade hon in
pa Stigbergets boende och efter nagra manader
borjade hon arbetstrana i Stadsmissionens verk-
samhet Ergon Industri och hantverk.

— Men nu for tiden ar det oftast mig man
moter i telefonen nar man vill att Stadsmissionen
ska komma och hamta, sager Marie och skyndar
ivag for att hantera nasta samtal.

ANDA SEDAN Stadsmissionens start 1952 har in-
samlingen av klader och mobler varit narvarande
som en central del i verksamheten. Anda fran
borjan har det varit ett salt att hjalpa behovande.
Nu med 60 ar pa nacken har verksamheten vuxit
fram till en valsmord produktionskedja.
Plaggen och moblerna ska hamtas upp fran gavo-
givarna eller nagon av Stadsmissionens sju second
hand-butiker. Klader och annat kors till Insam-
lingscentralen dar de packas upp och sorteras.

F A K T A

EBBES HORNA:

• Stigbergstorget

• Bellevue

• Centrum

• Svingeln

• Alelyckan

• Hisingen

• Frolunda
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Elisabeth Algelius ansvarar for boksorteringen och ar den som valjer ut ratt bocker.

F A K T A

STADSMISSIONENS
INSAMLINGSCENTRAL

• Vinsten fran second
hand och insam-
lingscentralen gar
vidare till de sociala
verksamheterna samt
att kunna anstalla mer
personal.

• Detfinns 30 arbets-
platser pa insamlings-
centralen

• Varje manad samlar
man in 10000 plagg.

• Alltskickas uttill de
sju second hand-
butikerna och Stads-
missionens sociala
verksamheter.

Darifran kors de ut till en av butikerna i stan.
Storre saker som mobler kors direkt till butik
utan att passera Insamlingscentralen forst. Alia ar-
betsuppgifter i flodet ar nodvandiga. Men allting
startar med att nagon vill lamna en gava.

BOSSE NASLUND AR en del av kedjan och aven
han vill ha lite kaffe och gar in i fikarummet for
att hamta en kopp. Men han blir lika snabbt
utkallad.

— Bosse kom nu, lastbilen ar packad, nu kor
vi, hors det inifran sorteringsgolvet.

Pa tisdagarna ar det namligen dags att trans-
portera ut alia sorterade och prismarkta gavor
till second hand-butikerna. Bosse Naslund ar
en av veteranerna och ar den av de nu anstallda
som har jobbat langst pa Stadsmissionens
Insamlingscentral; nastan 20 ar. Han kor lastbil
och hamtar gavor fran hushall och levererar
sorterade varor till butikerna och har ungefar 15
olika korningar per dag.

- Tidigare var jag sjukskriven och arbetslos
men det har ar nastan som en familj. Det basta
med jobbet ar alia kompisar. Det svaraste ar nar
gavogivarna ar arga, men det ar tur att de oftast

ar glada och trevliga, sager Bosse och skyndar ut
mot lastbilen.

Linus Bergstrom ar verksamhetsutvecklare
inom second hand och val fortrogen med feno-
menet besvikna gavogivare.

- Vart uppdrag ar helt enkelt att salja det
som givarna har gett oss. Men tyvarr hander det
att vissa mobler ar i ett sant skick att det inte ar
saljbart och da kan vi tyvarr inte ta emot det,
berattar Linus.

"Det har jobbet passar mig ut-
markt. Intresset for bocker vack-
tes tack vare min pappa, vi gick
ofta pa bokrea nar jag var liten"

Men om det ar nagonting som personalen pa
Stadsmissionens Insamlingscentral ar stolta over
sa ar det just givarna.

— Vi har inga krav har pa att till exempel pro-
ducera en viss mangd klader per dag. Daremot
sa kraver vi av oss sjalva att gora vart basta varje
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dag och att vi aldrig ska ringa till en gavogivare och
saga att tyvarr kan vi inte komma. Vart mil ar att
varje dag kunna ta oss till de bokade givarna, sager
Eva Friberg som ar enhetschef pa insamlingscentralen.

2013 ARS UTDELNING AV
POSTKODPENGARNA

Eva Friberg, enhetschef pa Insamlingscentralen.

UTE I DEN STORA centralen jobbar manniskor koncen-
trerat. Det sorteras, packas och prismarks. I ett horn
mitt bland travar av bocker star Elisabeth Algelius.
Hon kallas skamtaktigt for Bokhornans moder och
ar den som star bakom kategoriseringen, sorteringen
och prismarkningen av samtliga bocker som saljs i
Stadsmissionens regi. Hon gor research pa den en-
skilda boken pa Internet och andra kanaler och be-
domer sedan vad boken ska kosta. Den dyraste som
har passerat hennes hander ar boken Svenska kvarnar
fran 1940. Hon satte prislappen till 1 500 kronor.

— Det har jobber passar mig utmarkt. Intresset for
bocker vacktes tack vare min pappa, vi gick ofta pa
bokrea nar jag var liten. Och egentligen ville jag bli
bibliotekarie, men istallet blev jag forskollarare. Efter
nagra ar blev jag utbrand, men nu har jag hittat hem
genom jobber pa insamlingscentralen, sager Elisabeth.

VID DET HAR laget har Bosse Naslund, Anton Rucevic
och Denny Eriksson kommit fram till Stadsmissio-
nens butik pa Stigbergstorget. Tillsammans trycker
de in fern stora lastvagnar genom de tranga butiks-
dorrarna.

- Harligt, nu ar det julafton igen. Har firar vi jul
varje tisdag, sager butikschefen Caroline Alvers som
tillsammans med sina medarbetare Ingrid och Eva-
Lisa forbereder sig for att ta emot alia nya varor.

Strax darefter slar klockan 10 och butiksdorr-
arna oppnar. Ett tiotal kunder skyndar in. Nagon
styr med bestamda steg mot bokkallaren, Goteborgs
storsta bokantikvariat.

HELLE LARSSEN

Goteborgs Stadsmission ar en av sju medlemsorg-
anisationer i Sveriges Stadsmissioner, som far del
av PostkodLotteriets utdelning. Den 21 februari
nek Sveriges Stadsmissioner ta del av hela 21
miljoner kronor! Goteborgs Stadsmission tilldel-
ades 4,6 miljoner kronor.

Tack vare pengarna kan Sveriges Stadsmissioner
fortsatta arbeta med akuta losningar och insatser
for langsiktig forandring for manniskor som lever
i utsatta livsituationer i Sverige.

Over 83 miljoner till
Stadsmissionerna

Sveriges Stadsmissioner ar en av drygt 40 organisa-

tioner som PostkodLotteriet stodjer sedan ar 2008.
Tack vare alia vara lottkopare och bingospelare har
vi hittills kunnat skanka over 83 miljoner kronor till

Stadsmissionernas verksamhet.

Ga med i Lotteriet du ocksa eller roa dig med Bingo
och skraplotter pa postkodlotteriet.se, sa bidrar
du indirekt med a'nnu mer pengar till bland annat
Stadsmissionernas viktiga arbete. Samtidigt har du
sjalv chansen att vinna riktigt mycket pengar.

Ta chansen att bade ge och vinna
- ga med i PostkodLotteriet idag!

postkodlotteriet.se
I BSVENSKAB

POSTKOD
IBLOTTERIETBI
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