120 mm

Verksamhetsberättelse 2018
90 mm

Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare

Direktor har ordet
Uppsala Stadsmission behövs nu mer än
någonsin! Utmaningarna i vårt samhälle är
många och fortsätter att växa. Ett hårdare
samhällsklimat blir alltmer märkbart för
människor i vår omgivning och klyftorna
ökar mellan de som har och de som inte
har. Vi ser detta tydligt inom områden som
ekonomi och hälsa, samt i omfattningen
av hemlöshet. Stadsmissionen möter allt
oftare en fattigdom som visar sig till och
med genom brist på mat! Ett allt mer
komplicerat samhälle leder också till att fler
människor inte har förmågan att fullt ut ta
del av samhällets resurser.
Uppsala Stadsmission arbetar både i akuta
situationer och mer långsiktigt - med uthålligt stöd och genom arbetsrehabilitering
och behandling. Insatserna genomförs av

VERKSAMHETSINTÄKTER

2018 ligger bakom oss och vi har full fart
in i det nya året. Ge oss gärna ditt stöd – så
att vi fortsatt kan arbeta för människors
rätt till ett värdigt liv!
Margaretha S Paras
Direktor

VERKSAMHETSKOSTNADER

0,1%

24,6%

engagerad och kunnig personal och volontärer. Genom alla medarbetares samlade
kompetens och erfarenheter, klarar vi av att
ta oss an att möta förändringar i samhället
och de behov vi ser hos människor som
söker vårt stöd. Förutsättningarna för att
bedriva vår verksamhet framåt ställer krav
på såväl fortsatta ekonomiska anslag från
myndigheter, som en hög aktivitet kopplat
till insamling och försäljning.

2,2% 2,3%

23,9%

95,5%

51,4%

Medlemsavgifter 55 tkr

Ändamålskostnader 43 377 tkr

Gåvor 10 821 tkr

Insamlingskostnader 1 008 tkr

Bidrag 23 210 tkr

Administrationskostnader 1 047 tkr

Försäljning och
hyresintäkter 11 096 kr

Redaktör: Markus Haukkala
Grafisk form och layout: Byrå4
Foto: Markus Haukkala, Matilde Hardt, Synthia Bintey Rahman, Jim Elfström
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Det här är
Uppsala Stadsmission
Uppsala Stadsmission är en ideell förening
vars mål är att bedriva social verksamhet
för människor i utsatta livssituationer som
exempelvis hemlöshet, arbetslöshet,
missbruk och sjukdom (enligt §1).

Våra insatser utförs av utbildad och erfaren
personal tillsammans med volontärer,
praktikanter och arbetstränande. Vi utgår
från ett helhetsperspektiv, att alltid ha den
enskilda människans behov i fokus.

Vår vision är ett medmänskligare Uppsala.
Det dagliga arbetet spänner från akut
nödhjälp i form av mat, kläder och värme,
till ambitionen att ge människan egenmakt
och ökade möjligheter att förändra sitt liv.

Inom Stadsmissionen möter vi de
människor som står utanför samhällsgemenskapen. En del har ett helt liv av
svårigheter med sig i bagaget, medan
andra, av olika anledningar, har hamnat

i en livssituation som är svår att reda ut
ensam och nu behöver hjälp. Varje vecka,
året om, har vi fler än tusen möten med
människor inom våra olika verksamheter.

Tillsammans gör vi
Uppsala mänskligare!

120 mm

Verksamheter
90 mm

SOCIALA VERKSAMHETER

SOCIALA FÖRETAG
OCH ARBETSTRÄNING

INTEGRATION

60 mm

KVINNOBYRÅN

HANTVERKSSLUSSEN

FADDERHEM UPPSALA

30 mm

KOLLEKTIVBOENDEN FÖR
ENSAMKOMMANDE
FLYKTINGUNGDOMAR

SECOND HANDVERKSAMHETEN

MIKAELSGÅRDEN

SOPPMÄSSAN

MATCENTRALEN

CROSSROADS*
* Verksamheten upphörde 2018-10-19
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2018 i korthet

ALLA HJÄRTANS DAG
UNT publicerade på Alla Hjärtans Dag en
gratisannons, för Uppsala Stadsmissions
räkning, med riktat tack till alla företag som
gett sitt stöd under 2018. Vasakronan skänkte
också blommor och choklad som under
dagen såldes i Svavagallerian till förmån för
Stadsmissionens verksamheter.

FADDERHEMSPROJEKTET FÖRLÄNGS
Det viktiga boendeprojektet, till stöd för
de många ensamkommande ungdomar
i hemlöshet som rotat sig i Uppsala,
fick i december förlängd finansiering
av kommunen fram till 30 juni 2019.
Det öppnades också ett kollektivt,
dygnet-runt bemannat ungdomsboende i Stadsmissionens regi, vilket gett
möjlighet att hjälpa fler ungdomar ur
en situation av akut hemlöshet.

MATKASSEN

MATCENTRALEN
FORTSATTE VÄXA
Allt fler företag samarbetar med
Uppsala Stadsmissions verksamhet Matcentralen och i början
av 2018 fick man en större lokal
till skänks av SH Bygg. I Uppsala
räddades under året totalt 81
ton matsvinn och delades ut
till människor i utsatthet – en
ökning med hela 50% jämfört
med 2017.

KLÄDINSAMLINGEN
ÅTERWIN-WIN
I oktober genomfördes på
nytt, tillsammans med före
taget Atrium Ljungberg,
en lyckad ”Åter Win-win”
kampanj. Klädinsamlingen i
Gränbystadens galleria och
Forumgallerian betingade
totalt 12,9 ton kläder till
Stadsmissionen – vilket
var en ökning med två ton
jämfört med föregående år.

DESIGNPRISET 2018
Uppsala Stadsmissions tävling för designstudenter
och unga formgivare, Designpriset, tilldelades 2018
Hannes Åström för påshållaren Aperio. Produkten
sattes i tillverkning av Stadsmissionens sociala företag
Hantverksslussen och såldes därefter i designbutiker,
bland annat i Uppsala och Stockholm.

VALET 2018
Uppsala Stadsmission bjöd inför Riksdagsvalet in ledande kommunalpolitiker att besöka de olika verksamheterna och medverkade också i
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners arbete med kampanjupplägg.
Kampanjen ”Borttappade röster” kommunicerades under Almedals
veckan, samt även lokalt i Uppsala, där människor i hemlöshet också
gavs ett viktigt stöd i att utnyttja sin rösträtt.
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GÅVOMOTTAGNINGEN
I NYA LOKALER
Gåvomottagningen flyttade under sommaren in i nya lokaler på Bolandsgatan
15C. Nu håller man till i ett område som
både är lättare att ta sig till med bil, samt
också har större lagerkapacitet för Uppsala Stadsmissions insamlade material.

WALL OF KINDNESS
Tillsammans med fastighetsmäklarfirman
Widerlöv & Co genomfördes initiativet Wall
of Kindness i december. Genom en tillfälligt
uppmonterad vägg på gatan kunde förbipasserande lämna kläder till människor i utsatthet och
hemlöshet. Initiativet fick stor uppmärksamhet
och spreds sedan till flera andra orter i Sverige.

IDÉBURET OFFENTLIGT
PARTNERSKAP (IOP) MED
UPPSALA KOMMUN
Partnerskapet med kommunen
tecknades i oktober och löper
över 3 år. Det har inneburit
möjlighet att utveckla Kvinno
byråns och Mikaelsgårdens
kapacitet att hjälpa ännu fler
människor i utsatthet.

SOCIALA MEDIER – ANTALET
FÖLJARE FORTSATTE ATT ÖKA
Under året följde allt fler Stadsmissionens verksamhet i sociala medier. 3 944
personer gillade Uppsala Stadsmission
på Facebook vid årets början och 4 749
personer vid årets slut – en 20 procentig
ökning. Antalet följare på Twitter ökade
med 16% på Instagram med hela 40%
under samma period.

UPPSALA KLIMAT-
PROTOKOLL
Matcentralens
gärning att ta tillvara
på butikers matsvinn
samt den omfattande
Second Hand verksamheten, medförde
att Uppsala Stadsmission under våren
2018 blev en ny och
stolt medlem i det
lokala nätverket Uppsala Klimatprotokoll.

JULKAMPANJEN
”FYLL KYLEN”
Stadsmissionens julkampanj,
”Fyll Kylen”, fokuserade på stöd
till Uppsalas mest ekonomiskt
utsatta familjer. Kampanjen
illustrerades med tomma kylskåp
och QR-koder styrda med olika
Swish-belopp som symboliserade
julmat. Julkampanjen syntes
i såväl digitala annonser som
traditionell annonsering, insamlingsbrev, reklamfilm och via en
hög aktivitet i sociala medier.

UPPSALA STADSMISSION OPEN
(US OPEN)
Fyrisfjädern arrangerade den 3 mars
på nytt en badmintonturnering
för allmänheten, där hela anmälningsavgiften skänktes till Uppsala
Stadsmissions verksamheter.

HANTVERKSSLUSSEN FICK ÖKAT UTRYMME
Under sommaren fick Stadsmissionens sociala företag Hantverksslussen,
flytta till större lokaler i Boländerna. Verksamheten har nu mer ändamåls
enliga utrymmen för såväl öppenvårdsbehandling, som snickeriproduktion, vilket är väldigt positivt för de människor som där arbetstränar.
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Sociala verksamheter
”Min ekonomi har blivit
lite bättre och så äter jag
mer varierat nu!”
Algot, som prenumererar på
Stadsmissionens Matkasse via
Matcentralen

”Tacksam för allt! Jag
har blivit starkare som
person, fått positiva
tankar om framtiden
för mig och mina barn.
Värmen och kraften som
jag fått kommer jag aldrig
att glömma!”

”Det borde finnas fler
ställen som Mikaelsgården
– det är en livboj som
räddat mig många
gånger. Här blir man
sedd och behandlad
som en människa!”

”Sara”, ensamstående mamma, som
erhållit stöd från Kvinnobyrån i form av
samtal och i kontakt med myndigheter

Reine, mångårig besökare på
Mikaelsgården

Integration
Fadderhem och boenden
för ensamkommande
Sedan hösten 2017 driver Uppsala Stadsmission, med stöd från
kommunen, Projekt Fadderhem. Projektet ger stöd till de många
ensamkommande ungdomar i hemlöshet som kommit att rota sig
i Uppsala. Det handlar om ungdomar som är 18 år eller som blivit
uppskrivna i ålder av Migrationsverket. Ungdomarna går i skolan i
Uppsala och befinner sig antingen i en pågående asylprocess, eller
har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd.

”Jag kan inte leva utan mina kompisar
i Uppsala! Att bo i ett Fadderhem
betyder jättemycket för mig.”

Projektet erbjuder ungdomarna tak över huvudet främst i form av
fadderhem, som innebär att någon öppnar upp sitt hem för en
ungdom och där erbjuder en sängplats. Eftersom antalet tillgängliga fadderhem inte räckt till för att täcka behovet, har ungdomar
också blivit erbjudna olika kollektiva bostadslösningar. Under 2018
har ungdomar placerats i sammanlagt åtta kollektiva boenden,
varav de två största drivs av Uppsala Stadsmission och bemannas av
personal. Därutöver har totalt 20 ungdomar slutit egna inneboendekontrakt där projektet stått som tredje part.

Under 2018 har Projekt Fadderhem haft kontakt med cirka
400 ungdomar som önskat hjälp med boende. Totalt har 138
fadderhem varit registrerade i projektet och 168 ungdomar har
fått en plats i något av dessa boenden. 113 ungdomar har bott i
någon typ av kollektiv lösning eller med ett inneboendekontrakt.
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Hopp och gemenskap
Centralt för alla Uppsala Stadsmissions sociala
verksamheter är att erbjuda sammanhang, hopp och
gemenskap. Här möter vi människor som lever i en
svår och komplex utsatthet och ofta saknar ett nära
och stödjande nätverk.

Crossroads
Uppsala Stadsmissions råd- och stödverksamhet till utsatta
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare, Crossroads,
drevs med stöd från kommunen fram till den 19 oktober
2018, då det finansiella stödet upphörde och verksamheten tvingades stänga.

Stadsmissionens grund är att möta och se människan, inte problemet. Vi arbetar för att kunna ge både akut och långsiktigt stöd
till de människor som inte kan få den hjälpen på annat sätt. Målet
är att besökare till våra sociala verksamheter ska få uppleva en
tydligare ekonomisk och social trygghet. Verksamheterna erbjuder
lösningar på basbehov som till exempel mat, dusch, ombyte
och vila. Här ges även stöd genom samtal, aktiviteter och i olika
myndighetskontakter. Verksamheterna är också mötesplatser som
ger människor möjligheter att knyta nya kontakter och relationer,
samt få stöd till att på egen hand hitta en positiv livsförändring.

Under året gavs återkommande stöd till 70 personer från
främst Rumänien, men också Spanien, Italien och Nigeria.
I genomsnitt fick 17 personer/dag stöd med olika
myndighetskontakter.

Matcentralen
Matcentralens syfte är att rädda funktionellt livsmedels
överskott för att tillaga och servera i Stadsmissionens
sociala verksamheter, samt dela ut i matkassar till
familjer som lever i ekonomisk utsatthet, det vill säga har
en inkomst som understiger 9 290 kr/månaden. Under

Mikaelsgården
Mikaelsgården är en dagverksamhet som erbjuder stöd,
gemenskap och aktiviteter till vuxna människor över 20 år
som lever i social utsatthet. Gemensamt för besökare är
ett utanförskap till följd av tungt missbruk, psykisk ohälsa,
hemlöshet och avsaknad av fungerande myndighetskontakter. Flertalet gäster på Mikaelsgården lever helt utan
skyddsnät och saknar förmåga att tillgodose sina rättigheter. Behoven hos de som söker sig till verksamheten
är komplexa. Högskoleutbildad personal arbetar med
förebyggande insatser och lotsning av gästerna. Samarbete sker med myndigheter när behov finns.

2018 togs totalt 81 ton livsmedelsöverskott om hand
och delades ut till sociala verksamheter och genom Stads
missionens Matkasse. 75% av livsmedelsöverskottet
som inkommit till Matcentralen har delats ut i matkassar
och 25% har fördelats ut till Stadsmissionens egna
verksamheter; Mikaelsgården, Crossroads, kollektiva
boenden, Fadderhemsprojektet, Hantverksslussen och
Gåvomottagningen. Under året delades cirka 11

000

matkassar ut till totalt 380 prenumererande familjer och

Mikaelsgården har haft 19 006 besök under 2018,
14 254 av dessa besök gjordes av män och 4 752 besök

hushåll. 90% av matkasseprenumeranterna upplever
att deras hushållsekonomiska situation förbättrats och
87% av dem anser att livskvaliteten ökat tack vare Stadsmissionens Matkasse.

gjordes av kvinnor. Vägledning har givits vid 690
tillfällen. 11 300 portioner mat samt 19 125 frukostar har
serverats under 2018. 1 125 gäster har duschat och
904 gäster har fått tvätta sina kläder på Mikaelsgården
under året.

Kvinnobyrån

86% av besökarna på Mikaelsgården upplever att de fått

Kvinnobyråns huvudsakliga mål är att erbjuda stöd till
kvinnor och barn som är, eller varit, utsatta för någon form
av våld i en nära relation. Stödverksamheten sker både i
grupp och individuellt och omfattar även anonymt boende. Verksamheten erbjuder också stöd till föräldrar i sitt
föräldraskap samt ensamstående gravida kvinnor. Vid behov ges även människor stöd i kontakten med myndigheter såsom socialtjänsten, psykiatri samt migrationsverket.
Under året har Kvinnobyrån, genom dess olika initiativ

stor hjälp med sina basbehov, såsom mat, kläder och värme.

Soppmässan
Soppmässan är en öppen kvällsverksamhet som varje
torsdag genomförs i Mikaelskyrkan under perioden september-maj. Utöver fördjupning i mässan erbjuds måltidsgemenskap, delaktighet och samtal med andra besökare.
Soppmässan arrangeras av i samarbete med Svenska
kyrkan i Uppsala och Lagunda församling.

och aktiviteter, gett stöd till 65 kvinnor och 15 barn. På
frågan: ”Upplever du att du har fått råd och stöd generellt
utifrån dina behov?” gav 86% av de tillfrågade
kvinnorna högsta betyg till Kvinnobyråns verksamhet.

Soppmässan har haft totalt 1 133 besökare under de
torsdagskvällar som gått under året.
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Arbetsträning och
socialt företagande

”Att få möjlighet till
arbetsträning i en takt
som passar mig, och i en
miljö som är förstående
för min bakgrund, har
varit väldigt värdefullt
för min väg tillbaka.”

”Uppsala Stadsmission
välkomnade mig med
värme in i deras verk
samhet och skapade
ett utrymme som
både var läkande och
stimulerande”

Rikard, som rehabiliterats genom bland annat
arbetsträning på Hantverksslussen

Andreas, som arbetstränat inom Second Hand
och nu fortsätter på Uppsala Stadsmissions kansli
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Arbete som skapar
mening i tillvaron
Inom flera av Uppsala Stadsmissions verksamheter
erbjuds olika former av arbetsrehabilitering. Här
ges människor en chans att växa i sin egen takt.
Med fokus på sammanhang och individuell möj
lighet till anpassat stöd och utveckling, får arbets
tränande handledning och stöd att komma närmare
arbetsmarknaden.
Arbete har en särskild ställning
i samhället och är en viktig
nyckel för såväl gemenskap
som integration. Syftet med arbetsträning är att öka förutsättningarna för egenförsörjning
och vara delaktig i en arbetsgemenskap.

Hantverksslussen
Uppsala Stadsmissions verksamhet Hantverksslussen är
ett socialt företag som erbjuder arbetsinriktad rehabilitering i snickerimiljö. Arbetsuppgifterna rör främst
tillverkning inom finsnickeri, men omfattar även olika
renoveringsuppdrag. Här arbetstränar såväl långtidssjukskrivna, som människor med psykisk ohälsa eller
funktionsvariationer.

Under 2018 har totalt

Verksamheten erbjuder en strukturerad arbetsdag och
kreativa uppdrag, där också den kommersiella avsättningen för det som produceras ger inspiration till
deltagarna. Till verksamheten hör även en arbetsinriktad öppenvårdsbehandling som bygger på integration
mellan behandling och arbete.

109

personer arbetstränat inom
någon av våra verksamheter.

Under 2018 har 27 personer arbetstränat på

Totalt

Uppsala Stadsmission har
genom överenskommelser
med Arbetsförmedlingen och
Uppsala kommun möjlighet
att tillhandahålla flera olika
personer har varit
arbetsträningsplatser för peranställda med lönestöd.
soner som varit arbetslösa eller
sjukskrivna under lång tid. När
ett arbetsträningsuppdrag utformas är utgångspunkten alltid den enskildes förutsättningar och
individuella behov. Inga förkunskaper behövs men däremot en
vilja att närvara och bidra till verksamheten. Handledaren ger stöd
så att den som arbetstränar får utveckla sina egna erfarenheter av
goda relationer på arbetsplatsen och själv pröva sina kunskaper
och färdigheter.

Hantverksslussen och 5 personer varit anställda
med lönebidrag.

49

83% av deltagarna upplever att Hantverksslussen
bidrar till att hjälpa dem komma närmare arbets
marknaden.

Second Hand
Uppsala Stadsmission drev fram till och med oktober
2018 tre butiker och en gåvomottagning inom Second
Hand. Verksamheten på Fyrisvallsgatan tvingades stänga
under hösten, på grund av att fastigheten skulle rivas,
men fortgår i Stadsmissionens två kvarvarande Second
Hand butiker i Gränbystaden och Gottsunda Centrum.
Gåvomottagningen, som varje vecka får in omkring
2,5 ton kläder, flyttade under sommaren till större
lokaler i området Boländerna. Stadsmissionens Second
Hand verksamheter lägger stort fokus på miljö och återbruk, samt att skapa förutsättningar för människor att
arbetsträna och närma sig arbetsmarknaden.

Arbetsträningsplatser finns inom försäljning, transporter, lagerhantering, snickeri, textil, livsmedel, sociala verksamheter, samt
städ och administration. Arbetsträning har under året erbjudits
inom verksamheterna Hantverksslussen, Second Hand verksamheten, Matcentralen, Mikaelsgården och på kansliet.

Under 2018 har totalt 73 personer arbetstränat inom
Second Hand verksamheten.

23 personer har varit anställda med lönestöd.

Second Hand verksamheten redovisade under året en
totalförsäljning på
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9,6 miljoner kronor.

Volontärer
Uppsala Stadsmission har under året haft 158 volon
tärer som med sin tid och kraft bidragit till att fler
människor i utsatthet fått stöd och hjälp. Volontärer
erbjuder oss dagligen sitt engagemang, vilket är en
förutsättning för att våra verksamheter ska kunna
fortsätta att drivas.
Uppsala Stadsmission rekryterar
2018 bidrog totalt
volontärer utifrån det behov som
besökare, deltagare och personal inom de olika verksamheterna uttrycker. Volontärerna arbetar med olika typer av uppdrag
volontärer med insatser
där såväl deras fritidsintressen
för Uppsala Stadsmissions
och profession, som personliga
räkning, varav 120 personer
egenskaper och färdigheter kan
på regelbundna uppdrag.
komma verksamheterna till del.
Bland volontärkrafterna finns
Under året bidrog
både studenter, pensionärer
våra volontärer med
och yrkesarbetande människor.
Volontärarbetet kan ske såväl i
tydliga roller och med återkommande regelbundenhet, såsom
frukostansvariga, cirkelledare
timmar arbete, vilket
och chaufförer, men det finns
motsvarar 4,75 heltidstjänster.
också volontärer som hjälper till
vid behov med olika evenemang
och andra praktiska uppgifter –
exempelvis cykelhämtning av livsmedel och barnpassning.

158

”Jag hjälper till att transportera
mat från de butiker som är anslutna
till stadsmissionens matinsamling.
Att se hur många matkassar som
Matcentralen delar ut, gör att
insatsen känns extra värdefull.”

7 734

Åke, volontärchaufför

Under året har Uppsala Stadsmission utökat antalet volontärer
inom flera av verksamheter, främst inom Matcentralen och i
Second Hand butikerna.

”Jag hjälper Mikaelsgården med att
sortera gåvor, plocka disk, tvätta och
stryka. Jag mår så mycket bättre av att
ge än av att få, och volontärarbetet
betyder att jag får bidra med något
som känns meningsfullt.”
Titti, volontär

”Jag älskar verkligen Uppsala och har
alltid känt en inre kraft att bidra och
ge tillbaka till samhället om det finns
möjlighet. Dessutom älskar jag verkligen
barn, och då tänkte jag att Uppsala
Stadsmission var rätt väg att gå för mig.”
Kim, volontär på Kvinnobyrån
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Insamling & ekonomi
Målet för Uppsala Stadsmissions insamling är att säkerhetsställa att de
gåvofinansierade verksamheterna ges tillräckligt med resurser för att
vi ska kunna fortsätta driva dem. Insamlingsarbetet bedrivs på flera
olika sätt, till exempel genom olika företagsseminarier, kampanjer,
insamlingsbrev, kollekter, samt via ansökningar från stiftelser och fon
der. Insamlingen är helt avgörande för att Uppsala Stadsmission ska
kunna ha en ekonomi att aktivt driva flera av sina verksamheter.
Totalt fick Uppsala Stadsmission under
2018 in 34 Mkr i insamlade medel från allmänheten, direkta bidrag från företag och
organisationer, samt offentliga bidrag från
Uppsala kommun, arbetsmarknadsbidrag
och statliga myndigheter. I sammanställningen av årets resultat kan man se att
insamlingen bland enskilda privatpersoner
ökat med cirka 300 tkr. Företagsgåvorna
har ökat med 810 tkr, mycket beroende
på sponsring av fastigheter.

ALLMÄNHETEN
Privatpersoner bidrar med monetära gåvor
som gör stor nytta för Stadsmissionen.
Totalt bidrog allmänheten med 2 687 tkr
under 2018.

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
Uppsala Stadsmission samarbetade 2018
med ett stort antal företag och organi
sationer, vilka under året bidrog med
monetära gåvor till ett värde av totalt
2 213 tkr.

STIFTELSER OCH FONDER
Stiftelser och fonder står för en betydande
del av de monetära bidragen till Uppsala
Stadsmission. Den enskilt största gåvan
under 2018 var på 3 000 tkr och kom från
Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Totalt
bidrog stiftelser och fonder med 3 844 tkr.

KYRKLIGA ORGANISATIONER
En viktig del av de insamlande medlen
kommer från kyrkliga organisationer,
exempelvis svenska kyrkan i Uppsala stift,
pastorat, församlingar, diakonikretsar och
syföreningar. Under 2018 bidrog de med
629 tkr.

NATURAGÅVOR
Totalt under året skänktes gåvor i natura
till Uppsala Stadsmission motsvarande
ett värde av 3 342 tkr. Mikaelsgården,
Soppmässan och Gatumässan har bland
annat fått soppa, bröd, frukt, mat, kläder
och hygienartiklar, motsvarande ett värde
av totalt 1 002 tkr. Naturagåvorna till
Matcentralen uppgick under 2018 till
ett värde av totalt 1 970 tkr, relaterat till
butikers skänkta livsmedelsöverskott, men
också i form av lokalhyra för 166 tkr och
en mattransport bil, som för året motsvarande 66 tkr. Bland övriga verksamheter
har Kvinnobyrån under året exempelvis
mottagit inredning, kläder och julklappar
till barn. Till Crossroads skänktes bland
annat mat och hygienartiklar, medan
Hantverksslussen under 2018 fick gåvor i
form av exempelvis transport av virke.

SVENSKA POSTKODLOTTERIET
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
är förmånstagare till Postkodlotteriet.
De medel som kommer Riksföreningen
tillhanda delas sedan mellan de olika lokala
stadsmissionerna. Under 2018 fick Uppsala
Stadsmission motta totalt 1 193 tkr som
fördelades ut till våra sociala verksamheter.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Uppsala Stadsmission har ett 90-konto och
står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att regelverket för att
inneha 90-kontot följs.
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GÅVOR OCH BIDRAG
4,4% 1,8%
2,5%
6,5%
8,8%
47,9%
33,6%

7,9%
6,8%
13,4%

Uppsala kommun 16 340 tkr
Arbetsmarknadsbidrag 4 553 tkr
Statliga myndigheter 2 317 tkr
Allmänheten 2 687 tkr
Diakonistiftelsen
Samariterhemmet 3 000 tkr
Företag och organisationer 2 213 tkr
Övriga stiftelser och fonder 844 tkr
Svenska PostkodLotteriet/
RSS 1 488 tkr
Kyrkliga organisationer 629 tkr

Styrelsen

Erik Eckerdal,
styrelseordförande,
Direktor Samariterhemmet

Erland Olsson,
VD Sofrosyne
för bättre kvalitet i vården

Gunnar Hedberg, tidigare
ordförande kommunstyrelsen i
Uppsala

Carin Åblad Lundström,
Kyrkoherde,
T. D. Svenska kyrkan

Ann-Christin Norrström,
tidigare VD på Länsförsäkringar
i Uppsala

Ulrika Moström Ågren,
COO, House of Lola/
Happy Dress

Ledningsgrupp
UPPSALA STADSMISSIONS LEDNINGSGRUPP HAR UNDER 2018 BESTÅTT AV:
Margaretha S Paras, Direktor
Karin Thornberg Arvidsson, Controller
Ewa Johansson, Kommunikations- och Insamlingsansvarig
Dirk Kehr, Föreståndare Hantverksslussen
Carola Matilainen, Föreståndare Mikaelsgården

12

Christer Segerström, jurist
statsförvaltning, internationella
uppdrag för FN, EU mm

Vi riktar ett särskilt tack till vår grundare och
huvudpartner Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Stort tack också till övriga företag, organisationer, stiftelser, fonder, församlingar,
föreningar och enskilda gåvogivare som bidragit med stöd och engagemang under 2018.

4H Gårdar Uppsala
ACO Tak & Montage
Advokatbyrån Vigilio AB
Advokatfirman Lindahl i Uppsala
Ahran Consulting
Aktiebolaget Ramex
AllOffice
Almeco Svets & Kaross AB
Alsike församling
Andersson & Tillman
Andreas Ands minne
Ann-Christin Rosén EF
Anna Geijers stiftelse
Apoteksgruppen Uplandsvapen
Atrium Ljungberg Uppsala
Axfood Snabbgross
Balingsta pastorat
Bavaria Uppsala
Bjurfors Uppsala
Björklinge kyrkliga syförening
Björklinge – Skuttunge missions
församling
Björklinge – Skuttunge – Viks pastorat
Blodgruppen, Göteborgs Nation
Blomsterlandet Gränby
Blueflow Energy Management AB
Bollnäs församling
BUKAB
Brännbogårdens arbetsgrupp i Sigtuna
Bygg Construct AB
Byrå 4
Bälinge kyrkliga syförening
Bälingebygdens församling
C2 Vertical Safety AB
Cajsa’s Kök
Centralkonditoriet
Chocolat Svavagallerian
Choices Frisörer
City Gross Boländerna
City Gross Gränby

Clarion Hotel Gillet
Coffee Center
Consoden AB
Consulterna
Credentia
CSUAB
Danmark – Funbo Församling
Designtorget
Destination Uppsala
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Disagården
EatAway
Ekeby kyrka
Elite Hotel Academia
Engbergs måleri AB
Enåkers kyrkliga syförening
Erik Olsson Fastighetsförmedling
Eriksbergskyrkan
Etraveli Group
Faringe församling
Fastighetsbyrån Uppsala
Festool
Firma Bo Helmer Berglund
Floberg Consulting AB
Forsa Hembageri AB
Fotograf Jim Elfström
Fotograf Robert Agius
Fresh Air Ventilation AB
Frimurarna Uppsala
Fruntimmersföreningen
Fyrisfjädern
Fyrishov AB
Förlaget Max Ström
Gamla Uppsala församling
Gammadata Instrument AB
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Gibon
Godisbolaget Scandinavia AB
Gottsunda församling
Grand Hotell Hörnan

13

Grekiska Kulturföreningen
Grillska Gymnasiet Uppsala
Gränby Miljö & Retur Aktiebolag
Günterska och Schweizeri AB
Handelsbanken
Harsha Dwell
Happy Food AB
Heby kyrkliga syförening
Helga Trefaldighet församling
Hellströms veterinärpraktik
Hemköp Svavagallerian
Hotell Kristina Sigtuna
House of Lola
HSB Uppsala
Husby – Långhundra församling
Håbo Pastorat
Hårbolaget
Hängmatta
ICA Kvantum Gottsunda
ICA Maxi Stenhagen
ICA Supermarket City
ICA Supermarket Luthagens Livs
ICA Supermarket Torgkassen
ICA Supermarket Väst
Idéer med mera Enköping
In Cup
Indicum
InfraKonsult STHLM Nord AB
Insamlingsstiftelsen Hand i hand
ISUN
Itrim
Itsmedia – Designrum
Janssons Mobilkranar
Julpatrullen
Jultomtarne
Juristnu
K Hjelm Förlag AB
K360
Kinnarps
Knivsta församling

Knivsta kyrkliga syförening
Knutby – Bladåkers församling
Komson
Konstnär Nito Vega
Kph Trycksaksbolaget AB
Kranpunkten AB
Kungsdata AB
Kungsängens församling
Lagga församling
Lagga kyrkliga syförening
Lagunda församling
Landings Hovkonditori AB
Lasercare
Lena församling
Libresse
Libro
Lidl Boländerna
Lidl Gottsunda
Lidl Gränby
Linas Matkasse
Lindvalls Kaffe AB
Lions Club Uppsala Disa
Lush
Länsförsäkringar Uppsala
Magiker Johan Ståhl
Magnus Bergvalls Stiftelse
Malmstensbutiken Stockholm
Mattssons Guld
Medori
Mielindgruppen AB
MLT
Montree
Musik i Uppland
Myosens AB
Möller Bil Barn- och Ungdomsfond
Möteskraft
Neurokirurg i Uppsala AB
Nora församling
Nordea
Nordström Advokater
Norra Hagunda församling
Norrlands Nation
Nykterhetsfolkets Pensionärsförening
N´wise
Ockelbo församling
Odd Fellow Uppsala

OKQ8 Kungsgatan Uppsala
Opus Bilprovning
Park Inn by Radisson Uppsala
Populate
Prologon AB
PWC
Radisson Blu Hotel Uppsala
Ramboll
Ramex AB
Rasbokils församling
Riksmäklaren
Roslagens Östra pastorat
Rotary Uppsala
S. H-n Orden Sällskapet Hjälpsamheten
S:t Lars kyrkliga syförening
S:t Pers kyrka
Stenbocken S.t Johanneslogen
Salgado Kommunikation AB
SF Spegeln
SH Bygg
Sharp Business Systems Sverige AB
Sielconsulting
Själglans
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skebostiftelsen
SKTF:s pensionärssektion Vision
Smycke med mening
Sodexo
Solar-screen AB
SPF Gottsunda
SPF Sunnersta
St Ansgar kyrka
Stavby församling
Stavby kyrkliga syförening 	
Stiftelsen Axel Johanssons Donation
Stiftelsen C.M Fleetwoods Testamentfond
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas
minnesfond
Stiftelsen Liten Lär Uppsala
Stiftelsen Mikaelsfonden
Stiftelsen Olle Engkvist
Stiftelsen Samfond för
social verksamhet (Uppsala Stift)
Storvreta IBK
Studio Eva Schildt
Sunnersta kyrka
Svava Blommor
Svea Orden Uppsala
Svenska kyrkan Uppsala stift
Svenssons Krogar
Swemco AB
SVT Uppsala
Söderberg&Partners
Söderhamn – Sandarne församling
Södra tornet
Technosite Uppsala AB
Tensta församling
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Tensta Kyrkliga Syförening
Thermo Fisher Sientific
Thuns
Tidtryck
Tuna församling
Tunabergs församling
Toni Reklam
Tred
Trillers Bröd & Mat AB
Tärnsjö kyrkliga syförening
UNT
Upplands Bilforum
Upplands Bilfärg
Uppsala Bilgalleri
Uppsala Carolina Rotaryklubb
Uppsala Domkyrkoförsamling
Uppsala Hem och Samhälle
Uppsala Kommun
Uppsala Konsert och Kongress AB
Uppsala Maskin & Verktyg
Uppsala Monitoring Center
Uppsala pastorat
Uppsala Stadsteater
Uppsala Trä AB
Uppsalahem AB
UppsalaNäs församling
Vaksala församling
Wallenstam AB
Valsta församling
Wasa Knäckebröd
Vasakronan Uppsala
Vattholma pastorat
Vendel – Tegelsmora församling
White Arkitekter
Viksta församling
Viksta kyrkliga syförening
Villa Anna
Willys Björkgatan
Willys Gottsunda
Willys Gränby
Willys Kungsgatan
Willys Stenhagen
Visit Roslagen
WRS Water revival systems AB
Värdeledande Uppsala
Västlands kyrkliga syförening
Vätö Dagträff
Yrkesgymnasiet
Zellout
ÅF AB
Åhléns Uppsala
Åke Wibergs stiftelse
Ålands kyrka
Älvkarleby – Skutskär församling
Ärentuna församling
Östuna församling		
Öron-Näsa-Hals Specialisten Lundberg AB

Hopp
Värdighet

120 mm

Livsglädje

LEDSTJÄRNOR

Gemenskap

90 mm

Helhet
Service

60 mm

30 mm
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SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL
GE EN GÅVA
Gåvokonto pg 90 02 82-5, bg 900-2825
Swisha 900 28 25
Ge en minnesgåva eller hyllningsgåva
Bli månadsgivare
Handla i våra Second Hand-butiker
Beställ produkter från Hantverksslussen
Lämna in rena och hela kläder samt prylar till Gåvomottagningen
BLI VOLONTÄR
volontar@uppsalastadsmission.se
BLI FÖRETAGSVÄN
foretagsvan@uppsalastadsmission.se
FÖR MER INFORMATION
info@uppsalastadsmission.se
www.uppsalastadsmission.se
Prenumerera på nyhetsbrevet
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter

Organisationsnummer: 802464-0065
Uppsala Stadsmission, Kungsängstorg 2, 753 19 Uppsala, info@uppsalastadsmission.se, 018-56 40 21

