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VÅR VISION ÄR: TILLSAMMANS
SKAPAR VI FRAMTIDSTRO
Reningsborg är en idéburen organisation. Vi är organiserade som en förening med många ideella insatser och
vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor
när de behöver en hjälpande hand i livet. Reningsborg
vill kämpa för alla människors lika värde, bättre livsvillkor
och en meningsfull tillvaro. Vi vill att varje människa vi
möter ska utvecklas, växa, bli mer självständig och få
mer inflytande över sitt eget liv.

VI ÄR ÖVERTYGADE OM ATT
VI ÄR BÄST TILLSAMMANS

8

En ingång till arbetslivet Däck och Tvätt är Reningsborgs

sociala företag som erbjuder praktik och jobb till ungdomar
i arbetslöshet. Här jobbar Aziz och Linus.
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Vi vill att det ska genomsyra allt vi är och gör. Vi tror att
om vi tillsammans hjälps åt kan vi vara med och skapa
en mänskligare och tryggare värld att leva i. Vi vill skapa
möjligheter för människor att ge av sin tid och sitt engagemang. Vi vill samverka med privatpersoner, kyrkor,
företag, organisationer och den offentliga sektorn. Vi
vill i samarbete med andra vara en tydlig aktör i den
sociala ekonomin i Göteborg.

Traversen – en
ny möteslokal
i Frölunda

VI VILL VARA MED OCH
SKAPA FRAMTIDSTRO
Vi ser att fler och fler människor tappar tron om en ljus
framtid och att känslan av hopplöshet växer. Därför blir
vår största utmaning att hjälpa människor att hitta tron
på framtiden igen och vi vill skapa egna verksamheter
eller stödja/samverka med andra aktörer som gör detta
möjligt. Vi vill prioritera verksamheter i Göteborg och
utomlands som skapar möjligheter för unga att utvecklas
genom socialt stöd, meningsfull fritid, utbildning och
arbete. All verksamhet som riktar sig till barn och unga
ska grunda sig i Barnkonventionen.

VI VILL OCKSÅ MÖTA MÄNNISKORS
ANDLIGA OCH SJÄLSLIGA BEHOV
Att känna framtidstro kräver att man får tillbaka tron
på sig själv, tron på andra och ibland även tron på Gud.
Vi tror att relationer är grunden för all förändring, att
möta människor med respekt, ödmjukhet och lyhördhet.
Vi vill alltid finnas till hands för dem som har behov
och frågor av andlig karaktär. Reningsborg vilar på
kristen grund.
Som organisation ska vi alltid vara goda förvaltare av
människors tid och gåvor. Vi ska vara professionella och
kompetenta. Vi ska vara noga med att ha en sund och stabil
ekonomi och vara transparenta och öppna i allt vi gör.
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Krishjälp,
utbildning,
självhjälp
och arbete.
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Lee och Networks arbetar sedan 22 år

tillbaka med romska familjer i området
kring Arad i nordvästra Rumänien.
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”Alltid nära”

1

Målningen på framsidan är
skapad av Vicki Möllgård,
volontär på Reningsborg.
Alla har vi på olika sätt mött
ensamhet. Tavlan heter ”Alltid
nära” och vill ingjuta hopp om
att Någon bryr sig om dig.

Vad vore
vi utan våra
fantastiska
volontärer?
På Reningsborg har
vi ca 150 volontärer
som arbetar i våra
verksamheter.

Vi är övertygade
”om
att vi är bäst
tillsammans. Vi
vill vara med och
skapa framtidstro.

INNEHÅLL
4.
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”JAG MÅSTE BARA FYLLA PÅ MITT LIV”
Ovanstående är ett citat från min
då sexåriga dotter. Hon var och
är en mycket aktiv person. Just
den här dagen var det väldigt
mycket spring och lek i trädgården. Plötsligt kommer hon
springande mot mig och hoppar
upp i famnen, ger mig en lång
och intensiv kram och säger
orden som följt mig sedan dess,
”jag måste bara fylla på mitt liv”.
Sen hoppar hon ner igen och fortsätter leken. Troligen
hade hon fått orden från något dataspel, där det är
vanligt att kunna fylla på med liv eller få ett nytt liv. Det
jag tyckte var spännande var att hon i så unga år kunde
flytta över det hon lärt sig i ett spel till sitt eget liv. Hon
förstod att en lång god kram i pappas famn var något
som på riktigt kunde ge henne mer liv.
Människor längtar mer än någonsin efter det som är
äkta och det som är på riktigt. För några veckor sen slötittade jag på YouTube och såg ett uppträdande från en
talangtävling. Det var Jon Henrik Fjällgren som sjöng en
jojk till sin bästa vän som nyligen hade dött. När jojken
var slut grät hela juryn och stora delar av publiken. En i
juryn sa ”jag förstod inte ett ord av det du jojkade men
det gick rakt in i hjärtat, det var så äkta” Det var samma

Människor längtar mer än
någonsin efter det som är äkta
och det som är på riktigt.
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sak för mig, tårarna flödade när jag lyssnade på honom.
Det har till och med blivit en morgonrutin för mig att
sitta 5-10 minuter efter frukosten och bara omslutas av
någon av hans jojkar, det är helt fantastiskt!
Jag är inne i en period i livet där jag är trött på
alla fina ord, allt politiskt spel, traditioner som sätter
gränser, regler, lagar och religion som blir viktigare än
människan.
På Reningsborg är mötet med varje unik människa
det viktigaste av allt. Varje människa som är hos oss ska
känna sig sedd, få växa i sin egen takt och vara del av
en gemenskap där alla får vara med oavsett kön, sexuell
läggning, religion eller vad det kan handla om. Vi vill
vara en plats där Jesus hade älskat att vara om han vandrat
här just nu. Jesus tvingade sig aldrig på människor, det
var alltid ett erbjudande, alltid ett fritt val. Så vill vi att
det ska vara på
Reningsborg också.
På Reningsborg är
vår längtan att vi alla
tillsammans, fysiskt
eller symboliskt, får
vara med och ge
varandra en kram
som fyller oss med
liv -på riktigt.
Mikael Albertsson,
Direktor på
Reningsborg

BARN &
UNGA

HUR S ER DIN
DRÖMVÄRLD UT
FÖR BARN I
T YNNERED?
BRIS INNOVATIONSLABB
Tegelhusets lokal Traversen har under hösten fått en rad besök av
barn i årskurs 3-6 från Vättnedalsskolan i Tynnered. De är deltagare i Bris
Innovationslabb, ett projekt som Bris tillsammans med stadsdelsförvaltningen
Västra Göteborg, Reningsborg, och flera andra aktörer är delaktiga i.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: BRIS/ANNA HÅKANSDOTTER

Syftet med projektet är att tillsammans med olika samhällsaktörer
hitta lösningar för att stärka barns
rättigheter, att bryta utanförskap,
minska kriminaliteten och öka
jämställdheten i Tynnered.
Bris har tagit fram två innovationslabb, ett där barnen själva får
formulera sina tankar och erfarenheter och tillsammans utveckla idéer
för barns livsvillkor i Tynnered.
I det andra innovationslabbet som
hålls våren 2019 samlas aktörer från

offentlig sektor, ideella organisationer
och näringsliv med koppling till
Tynnered för att diskutera olika
lösningar utifrån barnens tankar
och idéer. Förhoppningen är att
arbetet kommer att mynna ut i en
modell som sedan kan spridas och
användas i fler områden.
Lisa Bragée är projektledare för
Bris Innovationslabb, hon poängterar att hela idén med projektet är
att barnen själva ska få beskriva sin
verklighet och vad de tror behövs

Ett magasin från Reningsborg – Framtidstro // 5.

BARN &
UNGA

HUR SER DIN DRÖMVÄRLD UT?

för att förbättra barns livsvillkor i
Tynnered. Att det blev just Tynnered
beror på att det är ett område med stor
segregation, demokratiskt underskott
och social oro. Sedan 2017 är området
också klassat som ett särskilt utsatt
område av polisen. Tynnered behöver
ett starkare civilsamhälle för att skapa
bättre livsvillkor för dess innevånare.
”Vi vill ge fler möjligheten att bidra
till en positiv utveckling i sitt område,”
säger Lisa. ”Vi behöver bryta trenden
med psykisk ohälsa och skapa ett innan
förskap via delaktighet och inflytande.”
Vättnedalsskolan är en F-6 skola som
ligger strategiskt mitt i Tynnereds mer
oroliga del. De deltagande barnen har
utsetts genom lottning för att få en
mångfald och bra spridning.
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Under hösten har fyra expertgrupper
hållits med åtta elever och tre vuxna
i varje omgång. Två av de vuxna
leder gruppen och en observerar och
antecknar. Eleverna har fått jobba med
frågan ”Hur ser din drömvärld ut för
barn i Tynnered?” De har pratat om
hur det är nu och vad de tror behövs
för att förbättra livet för barn och unga
i området. ”På Bris är barnen alltid
experter,” säger Lisa, ”varje barn har
fått berätta om sina erfarenheter och
formulera sina egna tankar kring hur
det är att leva i Tynnered för att sedan
utveckla idéer till förbättringar till
sammans med de andra barnen.”

De som bränner
bilarna, ska tvätta dem
istället, det är mycket
bättre. Då får de jobb
också.
När barnen beskriver sin verklighet
är det ungefär samma känslor som
kommer fram i alla grupper. Det är
rädsla för gäng och våld, för vapen,
droger och skottlossningar. Det känns
otryggt att gå ut. Även skolgården
känns otrygg när det hänger mycket

ungdomar där på kvällstid då det langas
droger och är en hotfull stämning. Flera
av barnen vittnar om skrämmande
händelser de råkat ut för eller bevittnat.
På frågan vad de tror skulle förbättra
situationen i området har barnen många
tankar och idéer. En del förslag handlar
om att det ska finnas saker att göra;
roliga parker, tennisbana, kanske ett
gratis Liseberg i Tynnered där alla
kan åka berg- och dalbana även om
man inte har råd.
De flesta idéerna handlar om att
skapa trygghet. Barnen vill ha fler
poliser och vuxna förebilder som kan
göra området tryggare. De vill ha en
tryggare skola med fler rastvakter på
skolgården och en renare skolgård efter
kvällar och helger. En elev uttrycker
att den vill ha en skola som ”är som ett
fyrstjärnigt hotell. Den ska var trygg,
säker, bra mat, renare skolgård. Något
man inte kan säga nej till.” De vill att
politikerna ska lyssna på barnen och ge
mer pengar till skolorna så de kan bli
bättre och ha fler lärare.
Det finns med andra ord många
bra tankar och idéer för de vuxna att
ta tag i på sitt innovationslabb senare
i vår och goda förhoppningar om att
kunna hitta en bra arbetsmodell att
jobba vidare med.

DÄCK & TVÄTT
Tvätta din bil och
byt däcken hos oss!
Reningsborg Däck och Tvätt är
ett socialt företag som syftar till
att skapa arbetstillfällen för ungdomar i Frölunda och Tynnered.
Intäkterna används till att kunna
anställa så många som möjligt.
Tillsammans med er vill vi minska
arbetslösheten för ungdomar.

PRISLISTA
TVÄTT PERSONBIL

ÖPPETTIDER OCH KONTAKT

Utvändig tvätt................................ 199:-

Måndag – Fredag: 9.00 - 18.00

Ut- och invändig tvätt......... 399:-

Telefon: 070 - 866 87 59

TVÄTT HUSBIL / LÄTT LASTBIL
Utvändig tvätt................................ 599:TVÄTT ÖVRIGA FORDON
Fråga på plats eller ring.
DÄCKBYTE FRÅN........................... 250:DÄCKHOTELL FRÅN................... 400:-

www.dackochtvatt.se
ADRESS
Månstensgatan 3,
Västra Frölunda
Vid Åkeredsrondellen

I våra insamlingsboxar vid
verkstaden kan du lämna kläder
och skor till vår second hand.
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DÄCK OCH TVÄTT
EN INGÅNG TILL ARBETSLIVET
Däck och Tvätt är Reningsborgs sociala företag som erbjuder praktik
och jobb till ungdomar i arbetslöshet. Här jobbar bl.a. Linus och Aziz.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

POPULÄRT

Aziz och Linus är två av medarbetarna på Däck och Tvätt.

Linus kom till Däck och Tvätt för två
år sedan genom Ung Kompass, som är
en del av arbetsförmedlingen. Aziz fick
erbjudande om plats via sin handläggare
på arbetsförmedlingen och har varit
här i ganska precis ett år. Han gillar att
arbeta med bilar och ville ha ett fysiskt

Vi har många trev
liga kunder här och
många väljer oss för att
de vet att pengarna går
till bra saker.
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arbete, medan Linus inte intresserat sig
för bilar alls innan, utan fått lära sig allt
eftersom.
Arbetsuppgifterna varierar en del
beroende på säsong och intresse. Aziz
är mest i verkstaden och byter däck
och tvättar bilar, ibland kollar han
bromsar, byter olja och liknande. Linus
är främst på kontoret och sköter kundkontakter och kassan, svarar i telefonen
och bokar in tider för kunderna. Ibland
blir det däckbyte och biltvätt. En dag
i veckan åker han iväg på uppdrag
och tömmer grovsoprum och sorterar
återvinning för Stena Fastigheter.

Däck och Tvätt är populärt och både
Aziz och Linus får många trevliga
möten med kunder. ”Det är roligt när
jag kan göra det lilla extra,” säger Aziz,
”det är väldigt uppskattat.”
”Vi har många trevliga kunder här
och många väljer oss för att de vet att
pengarna går till bra saker,” säger Linus.
”Vi får mycket uppmuntran, härom
veckan kom en kund in med fikabröd
som tack, det är roligt. Jag gillar att
prata med kunderna och få höra deras
livshistorier när det finns lite tid över.”
”Det är bra att många ungdomar
kommer hit och får en ny chans,” säger
Aziz, ”det skulle behövas fler som kommer hit och jobbar.”
EN UPPGIFT OCH ETT SAMMANHANG

”Det bästa med Däck och Tvätt är att
ha någonstans att gå på dagarna och få
ett sammanhang,” säger Aziz. ”Att inte
bara gå hemma utan att ha en uppgift.”
Linus håller med, han gillar arbetsgemenskapen och kundkontakterna
bäst. Framtidsplanerna är ganska
diffusa, Aziz vill bli mekaniker och
jobba i verkstad på sikt, men tänker
inte så mycket på framtiden just nu.
Linus funderar mycket och har olika
idéer han väljer mellan, men har inte
bestämt sig för något. Det är här och
nu som gäller.

Fakta
Antal biltvättar: 2800 tvättar/år
Antal däckbyten: 3000 skiften/år
Antal däck på däckhotellet:
400 uppsättningar
Antal personer som arbetat/
gjort praktik sedan
starten 2015:
25 personer

Ett magasin från Reningsborg – Framtidstro // 9.

BARN &
UNGA

RENINGSBORGS
TRYGGHETSVÄRDAR –
FÖR EN BÄTTRE SKOLA
Reningsborg har med hjälp av Länsförsäkringar i
Göteborg och Bohuslän och kommunen anställt
trygghetsvärdar på skolor i Frölunda och Lövgärdet.
Trygghetsvärdarnas uppgift är att finnas på plats
på skolan, i korridorerna, på fritidsgården och på
rasterna men också i klassrummen om det behövs.
De samtalar med eleverna, hjälper till att lösa
konflikter och lugna ner stämningen när det blir
bråk. Den viktigaste uppgiften är att se eleverna
och lyssna in deras behov.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

Projektet startade 2016 när Reningsborg fick frågan av kommunen att
hjälpa till på dåvarande Tynneredsskolan som fått ett nedläggningsbeslut. Det var en orolig och bråkig
stämning på skolan och lärarna var
slitna. Reningsborg anställde Belton
som trygghetsvärd och kommunen
och Länsförsäkringar i Göteborg och
Bohuslän gick in och betalade lönen.
Det blev succé direkt och fler skolor
efterfrågade tjänsten. Idag arbetar Belton
på nybyggda Frejaskolan i Tynnered
(fd. Grevegårdsskolan), Sharifeh finns
på Rävebergsskolan i Lövgärdet och
Magnus på Frölundaskolan.
BIDRAR MED TRYGGHET

De tre trygghetsvärdarna är överens
om att deras viktigaste uppgift är att se
och bekräfta eleverna och få dem att
känna sig trygga på skolan, med sig
själva och med andra. Lärarna är stres-
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sade och har mycket att göra, de hinner
inte möta alla elever. Genom att öka
vuxennärvaron kan trygghetsvärdarna
skapa en större stabilitet och trygghet.

Det är viktigt att
lägga fokus på det som
fungerar, inte bara det
som strular.
Deras enda uppgift är att finnas för
eleverna, vilket de är noga med att
påpeka. ”Jag börjar på morgonen med
att hälsa på alla elever,” säger Belton,
”för att höra hur de mår och fånga upp
eventuell oro eller problem. Det är
viktigt att alla elever känner sig lyssnade
på. Jag är noga med att ge feedback
på det de berättat innan, tex fråga hur
matchen gick i helgen eller om svenska
provet gått bra, för att visa att jag
lyssnat och att jag bryr mig om dem.”

VARJE SKOLA HAR SIN KULTUR

Även om arbetsuppgifterna är liknande
har varje skola sin egen kultur och de
tre trygghetsvärdarna har olika situationer att jobba med. Frejaskolan, där
Belton jobbar, är en nybyggd F-9 skola
för 600 elever. Belton finns mestadels i
korridorerna och på skolgården, men
ibland också i klassrummet vid behov.
Frölundaskolan där Magnus jobbar är
en mångkulturell skola med cirka 560
elever från förskoleklass till och med
årskurs nio, där även en grundsärskola
ingår. Magnus har precis börjat sin
anställning och håller på att hitta sin
plats på skolan. Sharifeh arbetar på
Rävebergsskolan i Lövgärdet som är
en F-3 skola med cirka 170 elever. På
skolan finns också ett fritidshem med
fyra avdelningar. För Sharifeh handlar
mycket om att vara med och leka med
eleverna på rasterna, främst med tjejerna.
Hon är även med i klassrummen under

Reningsborgs tre trygghetsvärdar.

lektionerna och finns med på fritids.
Belton poängterar att de flesta sköter
sig, det är några enstaka elever som
ibland ställer till med problem. De som
bråkar och beter sig illa gör det för att
de vill bli sedda. Om vi då kan se och
bekräfta dem när de inte gör dumma
saker minskar det dåliga beteendet,
menar han.
”Det är viktigt att lägga fokus på det
som fungerar, inte bara det som inte
strular,” menar Magnus. ”Vi blir som
en extra förälder som uppmuntrar och
tar ungdomarna på allvar. Vi vill sprida
en god atmosfär. Det är viktigt att
motivera och prata gott om att studera,
prata gott om skolan, lärarna och de
andra eleverna.”
”Ibland kan jag bli förvånad över
bristen på respekt för lärare och de
andra eleverna, det är viktigt att jobba
med jargong och värderingar. Hur
bemöter vi varandra?” säger Belton.

”Jag brukar göra eleverna medvetna
om hur de beter sig, jag frågar dem
”skulle du säga detta till din pappa?
Skulle du behandla din syster på det
sättet?” En del av eleverna är omed
vetna om rätt och fel, de har inte fått
det med sig det hemifrån. Då är det
svårt för skolan att komma tillrätta
med problemet och där får vi gå in
och hjälpa till.”

mycket, det kan räcka med ett samtal
för att vända en elevs skolgång. Belton
berättar många berättelser om samtal
och situationer som fått elever som
tidigare skolkat och bråkat att sluta
med det. ”Allt handlar om att bli sedd
och bekräftad för dom vi är, det är
egentligen inte svårare än så. Inte
enklare heller,” avslutar Belton.

VARA FÖREBILD OCH SE ELEVERNA

Tack vare samarbetet med Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän och
kommunen har vi skapat en bättre
arbetsmiljö på skolorna, ökat effektiviteten för lärande och förbättrat elevernas närvaro. Arbetet har också bidragit
till en större trygghet och engagemang
på skolan och gjort arbetet enklare för
både elever och lärare.

Arbetet handlar också om att vara en
förebild. Belton berättar t.ex. att han
flera gånger suttit i korridoren och läst
böcker, t.ex. Zlatans självbiografi. Eleverna hajar till när de ser honom och
frågar vad han gör och börjar kanske
prata om boken. Efter ett tag börjar
andra elever också sitta i korridoren
och läsa eller berättar att de också läst
Zlatanboken och vill diskutera den.
Det behövs egentligen inte så

ETT POSITIVT SAMMARBETE
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Reningsborgs boende
i Angered – mer än
bara ett boende.
I Göteborg idag finns över 600 barn utan fast bostad. I mars 2018
startade Reningsborg därför ett boende för akut hemlösa familjer.
Det handlar om familjer som inte har några andra problem än att de
saknar bostad. ”Vi vill fokusera på barnen och ge dem en trygg plats
mitt i all otrygghet,” säger Ammar Ahmed, verksamhetschef för boendet.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

Helena arbetar också på boendet. Hon
berättar att boendet är ett så kallat
”Boende utan stöd”, där Reningsborg
har ramavtal med kommunen och
får placeringar därifrån. Boendet har
24 rum, hur många platser som kan
erbjudas beror på storleken på familjerna. Familjerna kommer från många
olika länder och kulturer. En del är
nyanlända och andra har bott i Sverige
länge eller är härifrån från början. Det
är många ensamstående mammor med
ett eller flera som barn bor här.
Det är just barnens situation och
behov av trygghet och stabilitet som är
fokus på boendet. Det är barnen som
drabbas värst av att ständigt flyttas runt
i väntan på en permanent bostad.
”Barnen rycks hela tiden upp, måste
skiljas från sina klasskamrater och
kompisar, träffa nya människor och
bygga nya relationer. De kan inte heller
ha aktiviteter efter skolan då de aldrig
vet hur länge de får bo kvar i området,”

säger Ammar. ”Allt detta påverkar
barns uppväxt och framtid, de behöver
en fast punkt i tillvaron. På boendet
får barnen ta plats, det finns två stora
gemensamma vardagsrum, en uteplats och en liten lekplats utanför. Vi
fokuserar mycket på att se och bekräfta
barnen, de behöver vuxennärvaro och
förebilder utöver sina föräldrar,” säger
Ammar.

De boende hjälper
varandra, tar hand om
varandras barn och blir
nya vänner, det är väl
digt fin stämning här.
”För oss är det viktigt att erbjuda ett
mervärde”, säger Helena, ”vi vill vara
mer än bara ett boende.”
Boendet har aktiviteter för barnen
en eftermiddag i veckan då en personal

tillsammans med volontärer hittar på
roliga saker med barnen. Det finns
också läxhjälp för ungdomarna och
en aktivitetsgrupp för kvinnor är på
gång att startas upp tillsammans med
Studieförbundet Bilda. En kväll i månaden ordnar personalen en gemensam
kväll för alla boende. Det kan vara
grillning ute på gården, firande av
någon högtid eller något annat gemenskapsfrämjande och roligt.
”Det är ett väldigt socialt boende”,
säger Ammar, ”de boende hjälper
varandra, tar hand om varandras barn
och blir nya vänner, det är väldigt fin
stämning här.”
MOMENT 22

Vi pratar med en av de boende som
inte vill finnas med på bild eller med
namn. Hon berättar att hon bott på
Reningsborgs boende i sex månader.
Hon är ensamstående med två barn som
är 3,5 och 1,5 år gamla. Hon kommer
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Vi hoppas att fler
volontärer hittar till
oss, arbetet är väldigt
givande både för
volontärer och boende.
ursprungligen från Somalia men har bott
i Sverige i 11 år. I Somalia bodde hon hos
sin morfar, hennes mamma dog när hon
var liten. Sedan flyttade hon till sin pappa
i Sverige. Innan hon blev bostadslös bodde
hon i sin pappas lägenhet, men när han
flyttade tillbaka till Somalia fick hon inte
ta över lägenheten och fick inte heller
något nytt kontrakt utan hamnade på
Reningsborgs akutboende. Hon har studerat
till undersköterska, men är nu hemma
med sina barn på heltid. När vi frågar hur
hon trivs här säger hon att hon trivs bra,
hon känner sig trygg och det är en fin
gemenskap med de andra familjerna som
bor här. Innan hon kom hit var hon väldigt orolig, främst för barnens skull. Hur
skulle det gå? Vilka andra kommer att bo
på boendet, är det säkert för barnen? Men
det blev väldigt bra. Barnen leker med de
andra barnen här och kan vara med på
olika aktiviteter som boendet ordnar.
”Jag hoppas jag får bo kvar här tills
jag får en egen lägenhet”, säger hon. Hon
söker aktivt lägenhet och får även hjälp
av socialen, men utan jobb är det svårt.
Samtidigt är det svårt att söka jobb när
de inte har någonstans att bo och barnen
ännu inte har plats på förskola. Det blir
lite av ett moment 22. I framtiden hoppas
hon att hon kan få en egen lägenhet, att få
jobba som undersköterska och att barnen
ska kunna gå i förskola.
HOPPAS PÅ FLER VOLONTÄRER

Förutom det praktiska arbetet med
kontakter med kommunen och in- och
utflyttningar handlar mycket av arbetet för
Ammar och Helena om att finnas till hands
för de boende. ”Det är viktigt att de känner
sig trygga. Samtalet är viktigt. Vi kan inte
lösa deras situation men vi kan lyssna.
Ibland kan vi även hjälpa dem med praktiska saker,” säger Helena.
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”Det krävs inte mycket för att kunna ge
lite extra,” säger Ammar och berättar:
”ett exempel var när vi fick kläder
skänkta till oss. Ett av barnen som bor
här skulle börja skolan och var så glad
över det, men dagen efter skolstarten
var han ledsen. Han har ingen overall
och kunde inte vara med och leka
med de andra barnen. Han skämdes
och kände sig utanför och ville inte gå
till skolan mer. I en av lådorna med
skänkta kläder hittade vi en overall i
rätt storlek som var precis en sådan
han ville ha. Det vände hans känsla
av utanförskap.”

Framöver hoppas Ammar och Helena
kunna utöka aktiviteterna med hjälp
av volontärer och samarbetspartners
men i nuläget är de för få för det.
”Vi hoppas att fler volontärer hittar till
oss, arbetet är väldigt givande både för
volontärer och boende,” avslutar Ammar.
Vill du vara volontär
på vårt boende?
Kontakt: Ammar Ahmed
Verksamhetschef
Tel: 031-309 15 61
ammar.ahmed@reningsborg.se
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På väg mot någ

ot nytt

OPALKYRKAN
I flera års tid har Reningsborg samarbetat med Opalkyrkan i Tynnered, en församling som arbetar mycket
med ungdomarna som hänger runt Opaltorget.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

ställer upp med volontärer till Renings
borgs lördagsförsäljningar, deras
konfirmandgrupp gör studiebesök och
arbetskvällar på Reningsborg där de får
hjälpa till att packa upp varor och samtidigt höra om Reningsborgs arbete. Vi
har också ett gemensamt samarbete kring
Innovationslabb tillsammans med Bris.
LOKAL MED NYSTART

SAMARBETE

Samarbetet mellan Reningsborg och
Opalkyrkan tar sig olika uttryck;
Reningsborg har under ett par år varit
med och betalat för en ungdomsledartjänst med inriktning på arbetet med
ungdomarna runt torget. Opalkyrkan

Jag brinner för Tynnered
och människorna här, det är
roligt att få ge tillbaka till
området där jag växt upp.
tra
nd

Erik Wickstrand är andrepastor i församlingen och själv uppväxt i Tynnered.
”Jag brinner för Tynnered och människorna här, det är roligt att få ge tillbaka till
området där jag växt upp,” säger Erik. Att
nätverka med andra i området är viktigt,
menar Erik. ”Vi har ett bra samarbete
med olika aktörer i Tynnered. Vi sitter
med i Stadsdelens krisgrupp, har dialog
med t.ex. SDN, nattvandrare/fältare
och polisen. Reningsborg är en naturlig
samarbetspartner för oss, vi har samma
tänk och kan samtidigt komplettera
varandra.”

Nu står Opalkyrkan inför en nystart med
ny kyrkolokal på Opaltorget. Hela torget
är under ombyggnation, det satsas och
byggs både bostäder, centrumhus och ett
nytt torg. Själva kyrkbyggnaden börjar
ta form och idéerna för framtiden är
många. Byggnaden beräknas vara klar
för inflytt sommaren 2019. Förutom att
fortsätta det vanliga församlingsarbetet
är drömmen att källarvåningen ska bli
ett integrationscentrum, där människor
från världens alla hörn kan mötas.
I Opalkyrkans nya lokaler hoppas
församlingen kunna starta t.ex. matutdelning, sjukvård för papperslösa och
en ungdomsgård riktad till yngre åldrar.
”Behoven är många och vi vill vara en
kraft för Tynnered” säger Erik. Samtalet
kring hur Reningsborg och Opalkyrkan
kan utveckla samarbetet ytterligare pågår
och Reningsborg ser fram emot allt det
nya som Opalkyrkan står inför.

W
Erik

s
i ck
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FRAMTIDSSPÅR

– skolan som ger eleverna en ärlig chans
Reningsborg är med och stödjer Framtidsspår, som är ett samarbete
mellan stadsdelar, folkhögskola/vuxenutbildning och olika organisationer
med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

Målgruppen är personer mellan 18–30
år som tidigare avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill ta en ny chans att
få slutbetyg. Verksamheten bygger på
folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmän linje. Varje elev får en
individuell studieplan utifrån sitt behov.
Tina Smedgård Alard och Kicki
Karlsson tar emot oss i Framtidsspårs

Fikarast i pluggandet.
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lokaler på Andra Långgatan. Kicki är
verksamhetsansvarig för skolan och
tillsammans med Tina, som är socionom, ansvarar de för verksamheten.
Det är rast och elever sitter och fikar
och pratar runt borden och i sofforna
i cafeterian. Lokalerna påminner inte
om en vanlig skola, de är anpassade
för att eleverna ska kunna hitta sin

egen plats och känna sig som hemma.
I klassrummen finns t.ex. en soffgrupp
och det finns gott om utrymmen att
sitta enskilt för att få lugn och ro för
den som önskar. Deltagarna kommer
framförallt från Ung Kompass och
IOP-Framtidspårs samverkande parter,
men också via deltagarnas egna
kontakter.

42 INSKRIVNA ELEVER

Den här terminen är 42 elever inskrivna
och det är intag två gånger om året.
Det är egentligen en lite för stor grupp
menar Kicki, men alla kommer inte
varje dag. En del elever har lång startsträcka och mycket energi läggs på att
hålla en dialog med eleverna och få
dem att komma till skolan.
”En del behöver vi jobba med för att
de ska komma hit, när de sen kommer
behöver vi motivera dem att studera,”
säger Tina. ”Uppföljningen och skapande
av kontakter är jätteviktig. Alla kanske
inte klarar studier just nu, då ser vi om vi
kan hjälpa dem till andra alternativ. En
del kommer inte igång och en del slussas
vidare, men de flesta av eleverna klarar
av studierna i slutändan.”
”Här når vi en målgrupp som inte
annars skulle söka studier, det gör att vi
får jobba extra hårt för att göra ämnen
relevanta och intressanta,” säger Tina.
”Vi arbetar mycket med synliga resultat
där elevernas egna berättelser och bidrag

är viktiga. Då växer självkänslan. Hos
oss arbetar erfarna folkhögskolelärare
med att nå varje individ både i samtal
och pedagogik.”
”Det kan finnas många hinder för
eleverna att komma igång med studierna, vår uppgift är att försöka röja
undan dem,” säger Kicki. Hindren ser
väldigt olika ut beroende på bakgrund.
Relationer är en viktig nyckel till att

Det är en väldigt
fin stämning här,
eleverna har verkligen
anammat att alla får
vara som de är.
nå fram till eleverna. ”Många elever
har blivit svikna av vuxenvärlden så
många gånger att det tar tid innan de
kan känna förtroende och att de litar
på oss,” säger Tina. ”Vi försöker möta
eleverna där de är. Samtal och närvaro

är viktiga nycklar. Det blir många samtal per vecka, vi försöker alltid att ha
våra dörrar öppna så att alla kan känna
att de kan kika in och prata,” säger Kicki.
Personalen på Framtidsspår får regelbunden handledning, en viktig resurs för att
de ska kunna möta eleverna på ett bra
sätt. Ett stort arbete läggs på omsorg och
omhändertagande av eleverna.
”Det är en väldigt fin stämning här,
eleverna har verkligen anammat att alla
får vara som de är. Det är viktigt med
en tillåtande miljö gentemot varandra,
både lärare emellan och mellan elever,”
säger Tina. ”Många deltagare hör av sig
efter avslutad skolgång och tackar för
allt de fått hjälp med, de tycker de har
växt som människor. Det handlar om
så mycket mer än studier.”
En del av eleverna går vidare till
högskola, andra till jobb. Oavsett har
de förhoppningsvis fått med sig vetskapen om att de är värdefulla och viktiga
och har fått självkänsla och en stolthet
över att ha klarat skolan.

På framtidsspår sker studierna i egen takt.
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Vägar till arbete
På Reningsborg erbjuds flera olika insatser för att ge stöd till den som
behöver komma in i eller tillbaka till arbetslivet. Målet är att så många
som möjligt ska kunna gå vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering
eller gå direkt ut i arbetslivet efter tiden på Reningsborg.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

En av dem som varit på Reningsborg
under hösten 2018 är Nicklas. Han
kom till Reningsborg genom ett nystartat projekt som drivs tillsammans
med Kompetenscentrum och Arbvux,
(Arbetsmarknad och vuxenutbildning),
där Reningsborg under tre månader
erbjuder en kompetenshöjande arbetsmarknadsinsats inom två områden,
konferens och event samt transport.
Genom att blanda teori och praktik får
deltagarna med sig en bred kunskap
inom sina respektive områden att
använda i framtiden. Hela upplägget

handlar om att få så många som
möjligt att ta ett steg närmare arbetsmarknaden. Nicklas berättar att han
fick ett erbjudande från sin kontakt på
kompetenscentrum. Vad Reningsborg
var för något visste han inte. ”Första
känslan var: vad är det här för konstigt
ställe? Men det vände snart,” skrattar
Nicklas. Han har tidigare arbetat med
olika saker, med höghöjdsarbeten, som
personlig assistent och cykelbud mm,
men fick en allvarlig form av borrelia
och har efter det varit sjukskriven
en längre tid. ”Jag gick från att vara
väldigt aktiv till att inte orka någonting, det tar på psyket och jag gick in i
en depression,” säger Nicklas. ”Jag har
gått hemma länge så att börja här blev en
stor omställning. Bara att komma hit och
vara social var ett stort steg, och jag är
fortfarande väldigt trött när jag kommer
hem, på helgerna måste jag ta det lugnt.”
MENINGSFULLT

Nicklas
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På Reningsborg har Nicklas fått testa
många olika saker, främst att köra
mycket bil, åka på hämtningar och
lasta lastbilar, men också en hel del
kring samarbete och kommunikation.
En stor behållning har varit gemenskapen, det är spännande att sätta sig in
i andra människors situation, menar
Nicklas. ”Reningsborg är välkomnande
och öppet, det känns väldigt menings-

fullt att vara här. Just meningsfullhet
var något som jag saknade innan. Det
är svårt att skapa mening när man är
sjukskriven, då har man fullt upp med
sig själv. Att vara med och hjälpa andra
gör det lättare att själv komma igång.”
Efter avslutat program kommer Nicklas
fortsätta arbeta på Reningsborg med
diverse uppgifter i seconhandbutiken.
”Det känns roligt och var inget jag
förväntat mig eller vågat hoppas på från
början. Det passar mig att jobba med
många olika saker och det är lättare att
orka när man har motivation.”
JOBBINSATS I ANGERED

På Reningsborg i Angered finns You
Lian, Amei och Tran, de är alla tre
anställda genom något som kallas för
Motiva. Det är en insats för personer
som bor i Angered, som varit arbetslösa
minst ett år och som befinner sig i jobb
och utvecklingsgarantin med rätt till
särskilt anställningsstöd. You Lian har
arbetat på Reningsborg i 10 månader,
hon har bott 14 år i Sverige och kommer
ursprungligen från Kina. Innan hon kom
till Reningsborg har hon läst svenska
och gjort praktik inom restaurangbranschen. På Reningsborg arbetar hon på
porslinsavdelningen. Amei har bott
18 år i Sverige, även hon kommer från
Kina. På Reningsborg har hon arbetat
i 9 månader och innan dess har hon

läst svenska och praktiserat på olika
ställen, främst inom städbranschen.
Amei arbetar också med porslins
uppackning men jobbar även med
andra områden i secondhandbutiken,
det är roligt att få göra olika saker tycker
hon. Tran kommer från Vietnam,
men har bott i Sverige i 29 år. Hon har
jobbat med städning och matberedning
och därefter varit hemma länge med
sina barn. Tran har varit på Reningsborg i 4 månader och är mest på
klädavdelningen. Alla tre trivs bra på
Reningsborg, de är överens om att det
är roligt att få jobba och träffa arbetskamrater. Tran säger att hon uppskattar
att få öva upp sin svenska, det är viktigt. Amei tycker det är bra att arbetet
på Reningsborg bidrar till så mycket
välgörenhet, det känns meningsfullt.
De hoppas att arbetet och det de lär sig
på Reningsborg ska hjälpa dem att få
ett fast jobb i framtiden.
INDIVIDBASERAD ARBETSTRÄNING

Båda Reningsborgs secondhandbutiker
har under många år erbjudit olika former av arbetsträning och har utvecklat
ett program för individbaserad arbets
träning. Bland de som kommer till
Reningsborg finns såväl personer som
aldrig varit på en arbetsplats eller haft
ett arbete, som de som tidigare arbetat
men varit borta från arbetsmarknaden
en tid. En av dem som arbetstränar
i Frölunda är Mahnaz. Hon är född
och uppvuxen i Teheran men har bott
i Sverige sedan 1989. Mahnaz arbetsförmedlare rekommenderade henne
att komma till Reningsborg där hon
varit sedan september. Hon har tidigare drivit café och lunchrestaurang i
familjeföretaget och sedan jobbat som
säljare i klädaffär. Efter det arbetade
hon 10 år i äldrevården som utbildad
undersköterska. På Reningsborg är
Mahnaz mest i Ateljé Spaljé och håller
på med hantverk och trädgård. ”Jag
mår bra när jag kommer hit,” säger
Mahnaz, ”jag gillar speciellt att vara
ute i trädgården. Jag hade tidigare
tappat förtroende för andra människor,
men här har jag fått tillbaka tillit och

Vill du veta mer om
vår arbetsträning?
Nicklas Larsson / Verksamhetschef
secondhandbutiken i Frölunda.
Tel: 0707-10 66 04
nicklas.larsson@reningsborg.se
Ramo Salaka / Verksamhetschef
secondhandbutiken i Angered.
Tel: 0709-79 42 11
ramo.salaka@reningsborg.se

hopp. Jag känner mig välkommen här,
jag blir sedd och lyssnad på. När jag
kommer till Reningsborg glömmer
jag mina bekymmer och koncentrerar
mig på det jag ska göra, det är som
terapi eller meditation. Samtidigt som
vi arbetar pratar vi om våra liv, jag är
med i en samtalsgrupp som hjälpt mig
bli starkare. Jag har insett att vi alla
har problem och bekymmer, men här
kan vi dela dem och hjälpa varandra.
Det är en väldigt fin gemenskap här.
Det enda som är negativt är att jag bor
lite långt bort och inte har någon bil,”
skrattar Mahnaz. ”Innan jag kom hit
trodde jag att Reningsborg bara var en
secondhand, men nu vet jag att det är
så mycket mer. Det är roligt att få vara
del av ett arbete som hjälper så många.
Jag hoppas jag får stanna här och en
dag vara anställd på Reningsborg.”

Klara Rundblom / Projektledare
Traversen och Arbvux-ansvarig
Tel: 0729-98 79 05
klara.rundblom@reningsborg.se
Karl Jacobs / Verksamhetschef
secondhandbutiken i Partille.
Tel: 0709-35 73 77
karl.jacobs@reningsborg.se

Innan jag kom
hit trodde jag att
Reningsborg bara
var en secondhand,
men nu vet jag
att det är så
mycket mer.
Mahnaz
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Ingrid, en trogen volontär i Angered.

Vad vore vi utan våra
fantastiska volontärer?
På Reningsborg finns ca 150 volontärer i våra olika
verksamheter. De flesta volontärer arbetar vid
butiksförsäljningen, det finns även volontärer som
hjälper till på vardagar med uppackning, skyltning
och andra saker i butikerna.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON.

Reningsborg har yrkesvolontärer som
hjälper till med sin fackkunskap och
praktiskt arbete. Vi har också volontärer
i våra boenden som har hand om läx
hjälp och andra aktiviteter för de boende.
Det är tack vare våra volontärer vi kan
hålla den höga kvalité på vårt arbete
som vi gör. Här får du möta fyra av
våra fantastiska volontärer.
Ingrid har varit volontär på Reningsborg i Angered i 15(!) år. Hon har jobbat
med det mesta i butiken; som uppack-
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ning, skyltning och försäljning. Ingrid
är på plats dagtid tre dagar i veckan
och är även säljledare och möbelförsäljare på lördagsförsäljningarna. ”Jag
mår bra av att göra något för andra, det
är den största drivkraften,” säger Ingrid.
”Den roligaste uppgiften är att skylta
i butiken. Även mina döttrar är här
och hjälper till vilket är väldigt roligt.
Det bästa med Reningsborg är att vi
finns både utomlands och i Göteborg.
Här får vi också möta så många olika

människor och lära känna varandra på
ett fint sätt,” säger Ingrid.
Janne har varit volontär i Frölunda
i ganska precis ett år men har följt
Reningsborg länge. Janne har jobbat
med fastighetsrenovering och fastighetsbyggnation i alla yrkesverksamma
år. ”En dag blev jag ombedd att lägga
ett golv, och på den vägen är det…
sen dess är jag fast,” säger Janne glatt.
Janne har hållit i ombyggnationen av
Tegelhuset och färdigställandet av lokalen Traversen. ”Det bästa med att vara
volontär är att man får jobba så mycket
man vill,” skrattar han. ”Här finns en
väldigt fin arbetsgemenskap och mycket
värme. Jag har vuxit som människa
av att vara här, det är en sådan god
atmosfär. Intresset och uppskattningen
för ens arbete är fantastiskt. Sen är det
också mycket spännande saker som

Vill du bli volontär hos
oss och bidra med din
tid och det du är bra på?
Varmt välkommen att
höra av dig till oss!
Secondhand Angered:
Ramo Salaka / Tel: 070-979 42 11
ramo.salaka@reningsborg.se

Vicki förbereder för försäljning.

händer och många som blir hjälpta, det
är roligt att få vara med och bidra till ett
sådant arbete.”
Vicki har varit volontär i butiken i
Frölunda i ungefär två år. I början packade
hon upp och sorterade kläder men nu
hjälper hon mest till med butiksstyling
och retrohörnan. ”De finns många roliga
saker med att vara volontär,” säger Vicki.
”Jag jobbar hemifrån i mitt ordinarie
arbete, så att få ett sammanhang och en
social gemenskap är väldigt roligt. Jag
gillar att umgås med människor och

får många fina samtal om allt mellan
himmel och jord. Sedan har jag alltid
gillat secondhand, även innan det var
trendigt. Det bästa med Reningsborg är
blandningen av alla sköna människor
som finns här. Jag gillar att det finns
t.ex. samtalsgrupper och att de som
arbetstränar och praktiserar här inte
bara kommer hit och jobbar, de får med
sig något mer än bara arbetslivserfarenhet. Det är en otroligt god känsla här
och jag är väldigt glad över att vara på
Reningsborg. Det är mycket nytt som

Secondhand Västra Frölunda:
Nicklas Larsson / Tel: 0707-10 66 04
nicklas.larsson@reningsborg.se
Secondhand Partille:
Karl Jacobs / Tel: 0709-35 73 77
karl.jacobs@reningsborg.se
Boende för bostadslösa
familjer i Angered:
Ammar Ahmed / Tel: 0704-13 06 66.
ammar.ahmed@reningsborg.se
Som volontär får du många spännande
och givande möten med nya människor,
samtidigt som du gör en värdefull insats
för att skapa gemenskap och sammanhang.
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Denny, säljledare i butiken i Angered.

händer, jag gillar att det tänks stort och brett och alltid med
människan i centrum.”
Denny är säljledare i butiken i Angered sedan 12 år
tillbaka. Numera är han pensionär, innan dess jobbade han
på raffinaderi. Denny är på Reningsborg var fjärde helg,
ibland oftare. Som säljledare är han gruppledare för ett gäng
volontärer och tar hand om lördagsförsäljningen från start
till slut. ”Det roligaste med att vara volontär är att få möta så
många trevliga människor. Jag brukar stå i dörren och hälsa
kunderna välkomna när vi öppnar och prata med dem som
sitter ensamma och fikar. För en del kan det vara det enda
samtalet de får den dagen. Min drivkraft är att få bidra med
något gott till någon som inte har så mycket. Jag mår bra
själv av att hjälpa andra och jag trivs väldigt bra här. Det är
ordning och reda och ett bra ledarskap. Vi skulle behöva vara
fler som hjälper till, så kom och bli volontär! Det är berik
ande och ger så mycket tillbaka,” avslutar Denny.

Vi hämtar
dödsbon
och hjälper
till med städ
Vid en förlust av en anhörig är det mycket
som behöver tas tag i. Förutom att hantera
sorgen och saknaden är det mycket praktiskt
som behöver göras. Saker att gå igenom,
kanske en bostad som ska tömmas. Till oss
kan ni ringa för att få hjälp med det praktiska.
Vi erbjuder ett komplett paket med både
tömning och flyttstäd över hela Göteborg
med omnejd. Städfirman vi anlitar har
högsta kvalitet på städning till ett förmånligt
pris. De har intyg och garanti på städningen
som också ger möjlighet till rotavdrag.

Jag mår bra av att göra något för
andra, det är den största drivkraften.
Vill du anlita oss?
Kontakta Ramo på
tel. 070-979 42 11 eller
maila ramo.salaka@
reningsborg.se

Janne trivs på Reningsborg.
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Försäljning
& inlämning
Försäljning
& inlämning
ÖPPETTIDER
FÖRSÄLJNING

ÖPPETTIDER
PRYLINLÄMNING

ANGERED
Angeredsvinkeln 9
Ons 13:00-16:00
Lör 10:00-13:00

ANGERED/FRÖLUNDA
Mån-Tors 8:00-16:30
Fre 8:00-14:00
Lör 10:00-13:00

FRÖLUNDA
Reningsverksgatan 1
Ons 16:00-19:00
Lör 10:00-13:00

Vi hämtar era möbler utan
kostnad. Ring och boka tid
på vår telefonväxel:
031-47 30 00

Välkommen till Laxfiskevägen 4
och vår 800 kvm stora butik i
nyrenoverade lokaler. Första
försäljningstillfälle
är 30 mars.
Reningsborg, Box 343, Reningsverksgatan
1, 421 23 Västra Frölunda
Telefon: 031-47 30 00, Orgnr: 857206-6812, www.reningsborg.se

Öppet för försäljning:
Lördagar 10-13

Öppet för inlämning:
Måndag-torsdag 8-16.30
Fredagar 8-14 och lördagar 10-13.

Försäljning & inlämning

ÖPPETTIDER
FÖRSÄLJNING

ÖPPETTIDER
PRYLINLÄMNING

ANGERED
Angeredsvinkeln 9
ONS 13.00 -16.00
LÖR 10.00 -13.00

ANGERED
MÅN 8.00 -16.30
FRE 8.00 -14.00
LÖR 10.00 -13.00

FRÖLUNDA
Reningsverksg. 1
ONS 16.00 - 19.00
LÖR 10.00 -13.00

FRÖLUNDA
Mån - tors 8.00 - 20.00
Fre 8.00 -14.00
Lör 10.00 - 13.00

PARTILLE
Laxfiskevägen 4
Lör 10 -13

PARTILLE
Mån - tors 8.00 -16.30
Fre 8.00 -14.00
Lör 10.00 -13.00

Vi hämtar era möbler utan kostnad. Ring vår
telefonväxel och boka tid: 031- 47 30 00

VarmtÖPPETTIDER
välkomna!

ÖPPETTIDER
FÖRSÄLJNING

PRYLINLÄMNING

ANGERED
ANGERED/FRÖLUNDA
Vill du hjälpa
till som volontär i vår butik?
Angeredsvinkeln
9
Mån-Tors 8:00-16:30
Vi erbjuder även arbetsträning, kontakta
Ons 13:00-16:00
Freför mer
8:00-14:00
Karl Jacobs
information,
Lör 10:00-13:00
Lör- 3510:00-13:00
Telefon: 0709
73 77
E-post: karl.jacobs@reningsborg.se

FRÖLUNDA
Reningsverksgatan 1
Ons 16:00-19:00
Lör 10:00-13:00

Vi hämtar era möbler utan
kostnad. Ring och boka tid
på vår telefonväxel:
031-47 30 00

Reningsborg, Box 343, Reningsverksgatan 1, 421 23 Västra Frölunda
Telefon: 031-47 30 00, Orgnr: 857206-6812, www.reningsborg.se
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Traversen – en ny
möteslokal i Frölunda
Lokalen Traversen gick från att vara ett pumphus i det gamla
reningsverket till att bli Reningsborgs första secondhandlokal.
Därefter stod den bortglömd under ett lager av damm och
användes som lager fram tills den återupptäcktes och fixades
upp av volontärer till att bli en fantastisk konferenslokal.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: MAGNUS JANSSON

”Det är med lokalen som med
människor, om vi ser det vackra i den
och hjälper till att lyfta fram det får
vi ett fantastiskt resultat,” säger Klara,
som är ansvarig för bokningarna av
lokalen. ”Helt plötsligt fick vi syn på
de vackra höga fönstren och original
detaljerna från tiden som reningsverk.”
Tack vare volontärer har lokalen fått
sig ett rejält lyft och inredningen består
av skänkta grejor från secondhand
butikerna. Den höga takhöjden med
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10 kristallkronor i taket, traversen och
andra bibehållna detaljer från reningsverket ger lokalen en unik känsla. Från
den glasade entrédörren skymtas vår
härliga trädgård med uteplats och inglasat uterum där fika kan intas under
sköna dagar.
Lokalen rymmer upp till 80 personer och förutom den stora lokalen
finns två mindre grupprum och ett
samtalsrum att hyra i anslutning. Här
kan vem som helst hyra, både privat-

personer och företag, för att ha t.ex.
konferens, kick-off, föreläsning, utställning eller konsert. Lokalen lämpar sig
väl även för fester och sammankomster.
Möbleringen är flexibel och kan arran
geras utifrån behov. Lokalen har en
komplett ljudanläggning. Det finns ett
kök i anslutning till lokalen och vi serverar gärna både varma och kalla rätter
på beställning. Hembakat fikabröd
finns också på menyn. Utanför lokalen
finns gratis parkeringsmöjligheter.

EXEMPEL PAKETPRIS
HELDAG: 192 KR/PERS
• Kaffe och fralla
• Fisksoppa med
hembakt bröd
• Bordsvatten
• Kaffe på maten
• Kaffe och kaka
• Vatten och frukt
under dagen

HEJ NICKLAS LARSSON,
NY VERKSAMHETSCHEF I FRÖLUNDA SECONDHAND

Människor på väg in i arbetslivet står
tillsammans med anställda och volontärer
för servicen.
”För den som vill ha något extra i
samband med sitt event kan vi erbjuda
vip-shopping i secondhandbutiken och
möjlighet till kreativa workshops i vår ateljé.
Det här är en naturlig del i vår övriga
verksamhet,” säger Klara. När du bokar
Traversen går överskottet till något av våra
hjälpprojekt i Göteborg eller utomlands.
Det arrangeras även event och konserter i
Traversen i Reningsborgs regi, den som vill
komma får gärna hålla utkik på hemsidan
för aktuellt program.
”Vi hoppas att den kreativa och tillåtande
inspirerade miljön som sitter i väggarna kan
smitta av sig, och att alla som använder
lokalen eller kommer hit på besök ska känna
av Reningsborgsandan där vi vill välja att
se det vackra i både saker och människor,”
avslutar Klara.
Varmt välkommen till oss!
Är du intresserad av att hyra
eller har frågor om traversen?
Kontakt: Klara Rundblom
Tel: 0729-98 79 05 / boka@reningsborg.se

Vem är du?
Jag är 43 år, är gift och har
tre barn. Jag gillar att umgås
med familjen och att hitta på
saker tillsammans med dem,
sen gillar jag att cykla och att
vara i skogen. Jag har jobbat
som skogshuggare i 10 år
tidigare i livet, så där trivs jag.
Skogen är ett perfekt ställe
att samla ihop sina tankar
på. Jag kommer senast från
Smyrna Secondhand där jag
jobbat i 5 år.
Vad har du för erfarenheter
med dig till oss?
Jag har jobbat med transport
och logistik, butiksskyltning
och försäljning med mycket
kundkontakt. Jag har också
haft handledningsansvar för
volontärer och personal.
Nu blir du verksamhetschef
och ansvarig för secondhandbutiken i Frölunda,
hur tänker du kring ditt nya
arbete på Reningsborg?
För mig är det viktigt att
värna om värmen och välkomnandet som redan finns,
och att fortsätta jobba på
att alla ska känna sig sedda
och få växa med sin uppgift.
Att få se människor växa in i

uppgifter är fantastiskt. Jag
brinner för hållbarhet och
secondhand, och det ska
bli spännande att utveckla
butiken på olika sätt. Tillsammanstanken är väldigt tydlig
och tilltalande för mig, ensam
är inte stark. Jag är inte lösningen men vill vara en del i
lösningen. När alla strävar åt
samma håll blir det verkligen
starkt. Vi kan göra skillnad
men måste börja i det lilla.
Att få jobba med det ser jag
fram emot.
Varmt välkommen till oss
på Reningsborg Nicklas!
Vill du kontakta Nicklas?
Tel: 0707-10 66 04
nicklas.larsson@reningsborg.se

NICKLAS
NIO SNABBA

9

Skog eller hav
Rock eller soul/gospel
Bio eller teater
Tacos eller husmanskost
Lakrits eller choklad
Planering eller spontanitet
Hockey eller fotboll
Morgon eller kväll
Skidsemester eller solsemester
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POLEN

Fundacja Nasz Dom
– Ett ”Reningsborg” i Polen
I västra Polen finns organisationen Nasz Dom som
Reningsborg samarbetat med sedan 2005. Här pågår
en mängd olika program och verksamheter. Fokus
ligger på jobbskapande och integrering i samhället.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: STEFAN WING, ROLAND LINDAL

Ledare och grundare för organisationen är Pawel Urbanowicz som i
närmare 40 år arbetat med människor
i utanförskap. Genom att på olika
sätt skapa gemenskap, sammanhang
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och jobbmöjligheter får hundratals
människor som hamnat utanför samhället en plats och möjlighet att bidra
på sina egna villkor. Organisationen
arbetar bl.a. med barn och vuxna med

autism och andra funktionsvariationer,
långtidsarbetslösa, fosterfamiljer och
deras barn, fattiga och hemlösa, och
människor som lever i missbruk och
kriminalitet. Ofta finns någon form av
psykisk diagnos i botten.
Nasz Dom driver tre secondhandbutiker i Zbasyn, Poznan och Szprotawa. Butikerna har öppet två gånger
i veckan. Det finns en anställd i varje
butik, men en stor del av arbetet drivs
av volontärer som hjälper till med
uppackning, beredning och försäljning.

En del av de grödor som odlas på farmen säljs sedan i secondhandbutiken.

En viktig del i butikernas arbete är att
tillhandahålla arbetsträning. Butikerna
försörjs med varor från Reningsborg.
Ungefär 9 lastbilar går från Reningsborg till butikerna varje år. Butikerna
är populära och är en viktig basinkomst
för organisationen.
Organisationen har även ett matprojekt där de hyr 7 skolkök och varje
dag serverar 1000 måltider till skolbarn
och ungdomar för att de ska få näringsrik mat minst en gång om dagen. Skolköken ger också mat till utsatta familjer
som får matkuponger av socialtjänsten.
Tack vare projektet får 20 personer ett
arbete och inkomst.
Nasz Dom har också en stor farm
där de har ekologisk trädgårdsodling
och äppelodling sedan 28 år tillbaka.
Sedan 2005 har man genomfört tre
EU-finansierade femåriga program för

Tack vare projektet
får 20 personer ett
arbete och inkomst.

ekologisk odling. Även polska staten
har bidragit till den ekologiska odlingen
som ger både arbete och inkomst. Här
hålls lärlingsutbildningar av olika slag
och träningar av sociala färdigheter
för personer inom autism-spektret. På
farmen planeras nu ett husbygge för
nio familjer som har det gemensamt
att de har familjemedlemmar med grav
autism. På farmen får de gemenskap
och arbete. Farmen är också basen för
en matbank som, i samarbete med den
statliga matutdelningen, två gånger i
månaden har matutdelning till över
60 personer.
Utöver dessa projekt finns många
fler arbetsträningsprojekt, rehab-
program och individuella stödprogram.
Organisationen hjälper också behövande
med möbler och kläder från sin second
hand.
Listan på projekt och hjälpverksamhet kan göras lång. Pawel och Nasz
Doms uppdrag är att se de människor
som hamnat utanför systemet och
på olika sätt hjälpa dem få en plats
i samhället.

Den gemensamma nämnaren i alla
olika projekt är att se till att alla får vara
med. Precis som på Reningsborg.

FAKTA
Reningsborg samarbetar
även med en organisation
som heter TWK, lokaliserad
i Premyzl.
Deras arbete riktar sig till personer
med olika typer av funktionsvariationer. De har två center
som sysselsätter ca 90 personer
i åldrarna 20-65 år i olika typer
av workshops. TWK har även
en Secondhandbutik i Premyzl.
Förutom en föreståndare för
secondhandbutiken är all
personal deltagare från work
shopen. Alla varor kommer från
Reningsborg och allt överskott
går till hjälpverksamheten.
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Networks i Rumänien
– Vår äldsta samarbetspartner
1996 lämnade Lee Saville England och ett väl
avlönat jobb som delägare i en advokatfirma för
att flytta till Rumänien och arbeta med gatubarn.
Han grundade organisationen Networks samma år.
22 år senare arbetar Lee och Networks fortfarande
med romska familjer i området kring Arad i nordvästra Rumänien.
TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NETWORKS

Arbetet har vuxit från att ha handlat
om att ge mat till gatubarn i Arad till
att omfatta hela samhällen och hjälp på
olika nivåer för att försöka bryta fattigdomsspiralen bland romer. Reningsborg
har stöttat Networks sedan 1996, både
finansiellt och med varor till deras
secondhand. Networks arbetar utifrån
fyra områden: krishjälp, utbildning,
självhjälp och arbete.

Networks driver förskola och läxhjälp.
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KRISHJÄLP

Krishjälpen kan bestå i olika saker,
som att laga taket på ett hus som gått
sönder, ge medicin till ett sjukt barn
eller ge ved så att en familj kan värma
sig under vintern. Tack vare Networks
mångåriga insatser i området har de skapat relationer till människorna de jobbar
med vilket har lagt en bra grund för att
kunna ge den hjälp familjerna behöver.

DECEs senaste kollektion.

UTBILDNING

Utbildning för barnen i familjerna är
en nyckel för att undvika att fattigdomen ärvs och förs vidare. Networks har
ett lekskoleprogram där barnen förbereds för skolan på olika sätt. De lär
sig leka, hålla i en krita, att skapa och
ställa frågor. De har också en läxklubb
med utbildade rumänska lärare och
volontärer som skapar en säker och
uppmuntrande miljö där barnen kan
få hjälp med sina läxor och få extra
undervisning om de behöver det.
SJÄLVHJÄLP

Självhjälp är avgörande för att människor
ska komma ut ur fattigdom. Att utrusta
människor så att de kan hjälpa sig själva
ger förutom minskat hjälpberoende,
självrespekt och en upprättad värdighet.
Detta kan uppnås på många olika

sätt. Ett viktigt första steg är att ge
kunskap om de rättigheter och förmåner de faktiskt har och hjälpa dem
att registrera sig för t.ex. socialbidrag,
läkarkontakter och barnbidrag. Ett
annat projekt för självhjälp är att hjälpa
dem som bor på landet att komma igång
med odling så att de kan odla sina egna
grönsaker. Networks kan hjälpa till med
förberedandet av marken och tillhandahålla frön för sådd. De kan också hjälpa
till med att borra brunnar och bistå med
pump och slang för dem som har långt
att gå för att hämta vatten.
Andra sätt Networks hjälper män
niskor till självständighet är genom att
låna ut portabla tvättmaskiner. Många
familjer lever i lerhus långt från vatten.
Med många barn blir det svårt att hålla
familjen ren i leran. Att kunna låna
tvättmaskin förenklar vardagen betydligt för många familjer.
ARBETE

Arbete ger möjligheter och hopp. Brist
på utbildning och id-kort gör det nästan
omöjligt att få ett jobb. Genom att hjälpa
människor att starta egna företag eller
erbjuda arbete i Networks egna projekt
skapas jobb i fattiga områden. De familjer som får igång sin odling ordentligt
kan ansöka om att vara med i Networks

Tillverkningen av DECEmössor kan ske i hemmen.

odlingsprogram där de får utbildning
och kan låna portabla växthus för att
kunna odla för försäljning. Området
runt Arad är en jordbruksregion och här
har Networks fem hektar vinodling som
ger säsongsarbete till familjer i området.
Det kanske mest kända av Networks
projekt är Dece Clothing.
DECE

Ordet Dece betyder varför på rumänska.
Allt började med ett garnnystan och en
virknål. Idag innehåller sortimentet sydda,
virkade och handstickade mössor, hals
dukar, handskar och väskor. De har också
en stor kollektion i läder med armband,

plånböcker, väskor och mycket mer.
Det sociala företaget Dece är en del
i ett holistiskt utvecklingsarbete som
utvecklats från de många år som
Networks levt sida vid sida med familjer
som lever i väldigt svåra omständigheter.
Att den första Dece-produkten blev en
enkel virkad mössa är ingen slump, då
virkning behöver väldigt lite utrustning
och ger möjlighet för de anställda att
arbeta hemifrån och samtidigt ta hand
om sin familj. Att arbeta i läder skapar
även arbete för männen i familjerna.
Produkterna är etiskt och klimatmässigt
hållbara. Produkter från Dece finns att
köpa i Reningsborgs butiker.

ALFA
Nästa stora projekt – skola och
jobbmöjligheter på soptippen Alfa
Alfa är en stadsdel i staden Arad som användes som en soptipp för byggavfall. Det har nu blivit en plats dit människor
från staden illegalt slänger sitt hushållsavfall. Under många
år har fattiga familjer bosatt sig på soptippen och byggt
små hem utav det de hittat bland det kasserade byggavfallet. Nu finns där ett samhälle på ca 500 personer som bott
där i flera år. Det finns inget vatten eller avlopp. Kommunen
har gett Networks tillåtelse att bedriva skola och skapa
jobbmöjligheter i området. Networks har nu fått ihop pengar
för att köpa en tomt på området. Här ska de renovera den
existerande byggnaden för att ha förskola och ett socialarbetskontor där de kan hjälpa familjer ordna födelsebevis
och identitetshandlingar för att de ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Ett rum kommer också vara basen för

en Dece-verkstad där grundutbildning och arbete kommer
ske. I ett senare skede är planen att ställa dit container
byggnader för läxklubbar och alfabetiseringskurser samt
en dusch- och tvättanläggning.
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Vårt utlandsarbete
POLEN
Vi förser tre secondhandbutiker i Polen
med varor från Sverige. Butikerna
ligger i Przemysl, Posnan och Zbaszyn
och drivs av två olika organisationer.
Alla tre butiker skapar arbete och
arbetsträning för ungdomar och
vuxna med funktionsvariationer.
Överskottet från butikerna går till
stöd för fosterföräldrar till funktionsnedsatta barn, och barn och vuxna
med funktionshinder.

MOLDAVIEN
Reningsborg samarbetar med
hjälporganisationen Beginning
of Life i Moldavien. De bedriver
ett stort förebyggande arbete
mot människohandel och har
ett omfattande socialt arbete bland barn
och unga samt hjälper andra utsatta
grupper i samhället, speciellt ensamstående mammor med sina barn. På deras
center för kreativ terapi får både barn och
vuxna hjälp att bearbeta trauman genom
samtalsterapi och skapande övningar. En
del av det som skapas säljs sedan och blir
till inkomst och arbete.

SERBIEN
I Belgrad, Serbien, stödjer vi
fattiga äldre och en förskola för
romska barn genom hjälporganisationen Bread of Life. Bread
of Life startade sin verksamhet
under kriget på 1990-talet med
akuthjälp, men har nu utvecklat
mikrolånsprojekt och andra
hjälp till självhjälpsprojekt för
att stötta där samhällets sociala
skyddsnät inte räcker till.

RUMÄNIEN
KATASTROFFONDEN
Vid akuta situationer i
världen, såsom översvämningar,
krigstillstånd eller hungerkatastrofer, bidrar Reningsborg med
finansiella medel via tillförlitliga
hjälporganisationer.

KUNGADÖMET ESWATINI:
I Kungadömet eSwatini (fd. Swaziland)
stödjer vi två olika samarbetsorganisationer med olika hjälpprojekt. Ett
av projekten är ett odlingsprojekt för
fattiga familjer. Vi stöder också ett
skolprojekt för att ge elever i skolorna
mat varje dag. Detta projekt är
speciellt viktigt för de många barn
som är HIV-smittade, då deras
medicin inte ger någon verkan
utan ordentlig mat.
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Reningsborg har ett långvarigt samarbete med hjälporganisationen Networks
i nordvästra Rumänien i området runt staden Arad. Reningsborg skickar
regelbundet varor från våra secondhandbutiker till Networks secondhandbutik, men stöttar också med finansiella medel. Networks arbete riktar sig
främst till romer. De har byggt upp ett gediget hjälparbete som innefattar både
akut hjälp i form av t.ex. ved- och matutdelning och långsiktig utveckling
genom skolundervisning och barn- och ungdomsverksamhet. De arbetar
också med att starta sociala företag som kan lyfta familjerna ur fattigdom,
bl.a. genom klädmärket Dece och växthusprojekt.

Reningsborg
arbetar tillsammans
med lokala hjälp
organisationer för
att göra världen till
en bättre plats.
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FÖR

400:FÅR 800 BARN
I ESWATINI
EN FRUKOST!

HJÄLP OSS HJÄLPA!

Var med och skapa framtidstro med oss! Stötta någon av våra projekt
genom att bli månadsgivare, ge ett gåvopaket eller en engångssumma.

GÅVOPAKET

GE EN ENGÅNGSSUMMA

DIN DAG Ge bort en frukost till 800 barn i eSwatini 400 kr
MATKASSE Ge bort en matkasse till en familj i Serbien 250 kr
ÖVERLEVNADSPAKET Ge bort ett överlevnadspaket till barn
i extrem fattigdom i eSwatini 200 kr
LÄXHJÄLP Ge ett barn i Rumänien läxhjälp 100 kr

Ge en gåva via vårt 90-konto, swish
eller bankkonto. Märk insättningen
med önskat projekt.

BLI MÅNADSGIVARE

Swish: 123 900 69 33
90-konto: pg 90 06 93-3
Bankgiro: bg 900-6933

Stöd Drömmarnas Hus i Moldavien, ett ungdomsprojekt
i Göteborg, eller något av våra andra projekt med en
summa varje månad. Läs mer på www.reningsborg.se.

ren•••ngsborg
barn och unga

• second hand • utlandshjälp

www.reningsborg.se

