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Vårt uppdrag
och roll i samhället
Känner du någon som varit arbetslös en längre tid? Någon som lever i ett destruktivt förhållande eller som saknar
både hem och mat på bordet? Det kanske är du som behöver stöd i dina kontakter med myndigheter eller som
önskar ett sammanhang att vara i?
Uppsala Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla. Det
gör vi genom öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning, socialt företagande samt verksamhet för kvinnor. I
våra verksamheter möter vi varje dag våldsutsatta kvinnor, ensamma och arbetslösa, människor som lever i hemlöshet, med missbruk och psykisk ohälsa. Under 2014 har vi även mött en ökad grupp EU-migranter. Människor
som rest till Uppsala ofta med familjen, för att tigga ihop pengar och som lever i total utsatthet.
Uppsala Stadsmission utgår från ett förhållningssätt som är grundat i KASAM, känsla av sammanhang och fokus
på det friska, det som behöver stärkas, där helhetssynen på människan fysiskt, psykiskt, andligt, existentiellt är ett
viktigt perspektiv.
Vision
Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare!
Ändamål
Uppsala Stadsmisson har till ändamål att bedriva social verksamhet för människor i utsatta livssituationer som
exempelvis hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och sjukdom (enligt §1).
Värdegrund
Uppsala Stadsmission bygger på en kristen värdegrund och tror på varje människas förmåga till ansvarstagande,
möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv. Det innebär att Uppsala Stadsmission välkomnar varje människa
oavsett härkomst och religion.

Varje vecka gör vi skillnad för 902
människor i våra verksamheter
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Verksamheter
UPPSALA
STADSMISSION

GRÄNDEN

HANTVERKSSLUSSEN
Finsnickeri
REMAKE &
REBOOT
MIKAELSGÅRDEN
KATEDRALKAFÉET

SOPPMÄSSA
& GATUMÄSSA
SECONDHANDBUTIKEN
BOENDESTÖD

CROSSROADS
SAMTALSSTÖD

GRÄNDEN
restaurang & café

ÖPPNA MÖTESPLATSER
EBBASTEGEN

GRUPPER FÖR KVINNOR och
deras barn
SOM LEVER I UTSATTA
LIVSSITUATIONER

ARBETSTRÄNING
&
SOCIALT FÖRETAGANDE

KVINNOBYRÅN
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Direktor har ordet
Mod är viktigt. Tre bokstäver i ett ord som rymmer så mycket. Inom
Uppsala Stadsmission finns många modiga människor, volontärer, gäster, deltagare, brukare, medarbetare. Nästan dagligen får vi ta del av
berättelser om personer som ställer upp för andra, ger av det lilla man
har, visar civilkurage. Att kämpa för att upprätthålla människors värde
och värdighet är Uppsala Stadsmissions uppdrag.
När detta skrivs är det 75 år sedan andra världskrigets slut. Det mest
fasansfulla i världshistorien. Otaliga är de dokumentärer och artiklar
som påmint oss om människans förmåga till ondska och grymhet men också om vår förmåga till kärlek och att göra gott. Men till det krävs mod. Vi har påmints om de motståndsmän
och kvinnor som i England, Tyskland, Norge, Danmark och Finland med heroiskt mod satte
sig upp emot ockupationsmakt och övermakt, riskerande sina liv för andras frihet. Som i det
lilla lagade mat, stickade sockor, skrev brev. Som gömde ett dokument, en jude eller rom.
Som aldrig gav upp inför övermaktens och livsvillkorens tyranni.
Ett land och samhälle behöver inte vara ockuperat eller i krig för att befinna sig i fara.
Närhelst olika grupper hamnar i utanförskap eller känner sig hotade så uppstår spänningar
och samhällsfarlig verksamhet. Det är då de behövs. Alla dessa som vågar öppna sitt hjärta.
Som med mod också öppnar sina ögon för att se. Ser de som har det svårast. Ser vad som
behöver göras. Som i det lilla drar sitt strå till stacken. Det är inte meningslöst. Tillsammans
kan vi försätta berg. Den som tror på det goda i världen och människan och som handlar är
modig.
Genom Uppsala Stadsmission kan du dra ditt strå till stacken. Här finns plats för medarbetare, volontärer, gåvogivare, donatorer som med mod motverkar segregation, utanförskap,
fattigdom, hemlöshet där du bor.
Stort tack till alla medarbetare, volontärer, företag och organisationer som under 2014
drog sitt strå till stacken. Våra verksamheter har blivit en självklar mötesplats för många
människor som lever i utsatthet i Uppsala. Det hade inte varit möjligt utan ditt stöd.
Tack! Vi behöver vara många som hjälps åt.
Lennart Lindgren, direktor
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ORGANISATIONSSKISS
MEDLEMMAR

ÅRSMÖTE

STYRELSE

DIREKTOR
RÅDET
VERKSAMHETSCHEF

GEMENSAMMA TEAMET

EBBASTEGEN
Samordnare
Handledare
HANTVERKSSLUSSEN
Föreståndare
Medarbetare
SECOND HAND-butiken
Föreståndare
Medarbetare

CROSSROADS
Föreståndare
Medarbetare

KVINNOBYRÅN
Föreståndare
Medarbetare

GRÄNDEN
Föreståndare
Medarbetare
MIKAELSVERKSAMHETEN
Föreståndare
Medarbetare
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2014 i korthet
Volontärer
Fler människor än tidigare har varit volontärer inom Uppsala Stadsmission. Totalt har vi haft 120 volontärer fördelat på 14 751 volontärtimmar vilket motsvarar 8,2 heltidstjänster.
Natthärbärge för EU-migranter drivs i början av året
Under februari och mars har Uppsala Stadsmission genom medel från Uppsala kommun drivit ett akut natthärbärge för utsatta EU-migranter i hemlöshet. Barnfamiljer har haft företräde till Natthärbärget. I verksamheten kunde
vi erbjuda fem lägenheter för familjerna och ungefär 10 personer sov på Natthärbärget varje natt. Natthärbärget
avvecklades i april månad, planlagt enligt beslut av Uppsala kommun.
Crossroads startar i Uppsala
I november kunde Uppsala Stadsmission genom medel från Uppsala kommun starta en råd- och stödverksamhet
för fattiga EU-migranter och tredjelandsmedborgare, ett Crossroads. Projektpengar beviljades även från Svenska
PostkodLotteriet, i samarbete med landets övriga stadsmissioner, för att hitta vägar bort från tiggeri till försörjning.
Integration för nyanlända kvinnor
Under hösten startade Uppsala Stadsmission ett nytt projekt, för nyanlända kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingens Etablering. Målet är att skapa en bättre integration för kvinnorna och en ökad självkänsla. Ebbastegen är
en del av ett större projekt där Uppsala Stadsmission samarbetar med Arbetsförmedlingen och TRIS- tjejers rätt i
samhället.
Uppsala Stadsmissions designpris
Hantverksslussen lanserade en tävling för designstudenter i Sverige. Vinnaren fick sin designade produkt tillverkad
av Hantverksslussen. Vinnarna 2014 var Linda Loland och Daniel Ericson från Carl Malmsten Furniture Studies som
formgav en leksakelefant. Bland annat var Norrgavel och Stickspåret återförsäljare av elefanten.
Second Hand-butiken fortsätter att öka sin försäljning
Butiken har sedan starten 2012 ökat försäljningen med 280%. Pengarna har bl.a. möjliggjort fler anställningar för
långtidsarbetstlösa.
Medverkan i Almedalen
Uppsala Stadsmission medverkade tillsammans med Sveriges Stadsmissioner i Almedalen. De områden som bl.a.
lyftes var EU-migranter, social mobilisering kring mänskliga rättigheter i utsatta områden, bostad först och vikten
av en hemlöshetsstrategi. Seminarierna hölls i en fullsatt lokal med omkring 60 åhörare.
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Hemlöshetens natt 17 oktober
Hemlöshetens natt arrangerades med budskapet ”Prova på att bo som en hemlös” på Stora torget i Uppsala.
Uppsala Stadsmission syntes i press samt etermedia.
Det arrangerades dessutom ett seminarium för att väcka uppmärksamhet kring modellen Bostad först. Syftet var
att väcka intresse hos kommunen att komma igång med Bostad först i Uppsala.
Nya krav från FRII
Nytt för 2014 är att FRII (frivilligorganisationernas insamlingsråd) beslutat att varje organisation med 90-konto
ska avge en kod- och effektrapport. Första kodrapporten med en rad policys och riktlinjer har redovisats.
Huvudkontoret flyttar till nya lokaler
Under oktober flyttade huvudkontoret med kommunikation, insamling, volontärkoordinator, administration och
verksamhetschef till nya lokaler på Kungsängstorg. De lokalerna rymmer även den nya verksamheten Ebbastegen och på högsta våningen Kvinnobyrån.
Julinsamlingen
Jultider är för Uppsala Stadsmission den tid då vi verkligen ser ett stort engagemang både bland privatpersoner,
företag och organisationer. Det är den tid på året då viljan att skänka både pengar, kläder och mat visar sig som
mest. Under julinsamlingen 2014 utökade Uppsala Stadsmission samarbetet med företagen i Uppsala. Många
lokala företag deltog i kampanjen ”För en god sak”. Företagen Andersson & Tillman, Cajsas Kök, Annelie K och
Lindvalls Kaffe valde att ta fram produkter som de sålde i butik och restaurang till förmån för Uppsala Stadsmission. Flera butiker och restauranger i city valde att uppmana kunder att ge gåvor i bössa eller via swish. Några
företag valde att bli Företagsvän.
I två citygallerior uppmanande man sina kunder att skänka julklappar till hemlösa och socialt utsatta. Mängden
julklappar som kom in under kampanjen räckte att dela ut till deltagare i våra verksamheter ända till slutet av
januari. Några företag deltog också i julinsamlingen genom att ge skänka mat och matkuponger.
Uppsala Tidningen bidrog till julinsamlingen genom att upplåta utrymme för en i bladning. Uppsala Stadsmission publicerade även en debattartikel i UNT (Upsala Nya tidning), arrangerade seminarium i kvinnoverksamheten
och uppmärksammades medialt av både press och etermedia.
Den totala summan för hela julinsamlingen blev ca 1 200 tkr , vilket är en ökning med ca 315 tkr.
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”I dag ser vi
utsattheten!”
Det kom ett mejl en kväll i maj:

			

”Ni inom missionen har under åren gett mig så mycket ni har hållt mig vid
liv. Om ni inte funnits har jag inte levt idag. En stor ödmjukhet och en framtidstro har växt fram inom mig. Det står att herrens vägar är outgrudliga
min övertygelse att så är det.”

Orden gav kraft, energi och en insikt om att vi som organisation kan förändra och göra skillnad för den människa
som vill och behöver förändring. Vi är med alla våra medarbetare en pusselbit som gör att livet kan ta en annan
vändning, fler kan ta kommandot över sina liv.
Det kan handla om att finnas med i en gemenskap, att bli sedd för den man är, få stöd i kontakter med myndigheter, berätta om sin situation, samtal eller terapi, arbetsträning och arbete, kläder, mat, lugn och ro och väldigt
mycket mer.
Under de åtta år som Uppsala Stadsmissions verksamheter har funnits har vi sett de stora behoven av insatser så
att människor inte fastnar i utanförskap. Samhällets förändring är på många sätt positiv men komplexiteten ökar,
administrativa regler blir lätt fyrkantiga och svåra att förstå. Kunskap behövs för att fylla i blanketter, vända sig till
rätt instans vid rätt tillfälle. Varje tjänsteperson är expert på sitt område. Alternativa lösningar eller någon som har
en helhetskunskap om en persons situation är få. För de som vill det och kanske saknar närstående som kan stötta
när det krisar så har organisationer som stadsmissioner en viktig roll. Både som stödjare, samtalspart, behandlare,
och ibland som alternativ till andra samhällsinsatser. Vi vill inte ge upp!
Utsattheten och fattigdomen har inte på väldigt länge varit så synlig i det offentliga rummet som nu. Främst
genom de EU-medborgare som tigger inte enbart i Uppsala utan i Sverige och flera andra länder. Eftersom vi finns
på fältet i Uppsala så möter vi en fattigdom som är så total och komplex att den är svår att hantera både för allmänheten, myndigheter och frivilligorganisationer. Vi möter ansikte mot ansikte ett utanförskap som många lever
under och som först nu blir synlig för oss varje dag. Jag har ett hopp om att länder som Rumänien tar mänskliga
rättigheter på allvar så att människors situation blir dräglig i deras hemländer. Här i Uppsala arbetar vi med dessa
människors situation genom en nystartad verksamhet Crossroads.
Inte enbart det akuta är Uppsala Stadsmissions uppdrag utan vår ambition är också att verka för hållbar och långsiktig förändring genom terapi, arbetsträning och socialt företagande. Vi önskar ha en snabbhet i att både starta
och avveckla verksamheter alltefter rådande behov och resurser. Just nu ser vi stora behov av socialt arbete bland
ungdomar och unga vuxna, integration av nyanlända till Sverige, missbruksbehandling på hemmaplan.
Genom gåvor, fonder och stiftelser, offentliga medel, försäljning av varor och tjänster kan vi komplettera och
förstärka myndigheters och närståendes insatser ibland behöver vi vara ett alternativ.
Med omtanke och tacksamhet till varje människa som vi möter!
Versamhetschef Margaretha Svensson Paras
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Öppna verksamheter
Med basbehoven tillgodosedda är en förändring inom räckhåll
Till Uppsala Stadsmissions öppna verksamheter kommer människor som i många fall har förlorat hoppet och tilltron till livet och som inte har någon att vända sig till eller ens en egen säng att sova i. Till mötesplatserna kommer
människor för att uppleva gemenskap och bli en del av ett sammanhang. Uppsala Stadsmission arbetar outtröttligt
med att stärka människors egenmakt, att ta fram varje enskild människas egen styrka för att på sikt
åstadkomma en förändring i livssituationen. I det arbetet är akuta insatser av största värde.
I verksamheterna kan människor få hjälp med sina basbehov och med kontakter. Först när människor får vila, duscha, äta och stänga en dörr efter sig - först då finns en bestående livsförändring inom räckhåll. Människor får stöd
genom samtal, aktiviteter, sysselsättning, lotsning till myndigheter, mat och gemenskap.
De öppna verksamheterna erbjuder ett komplement till samhället i övrigt. En plats där alla får vara med. Under
2014 har vi drivit fyra öppna verksamheter: Crossroads, Mikaelsgården, Gränden och Soppmässan. Crossroads
startades i slutet av året med stöd från Uppsala kommun.
Vi kan se en ökning bland dessa grupper:
- människor med psykisk ohälsa
- unga vuxna män som saknar sociala nätverk och med ett beroende
- fattiga äldre
- eu-migranter
Under året har Mikaelsgården fått ta emot mer människor än vad lokalen och resurserna kunnat hantera. En ny
verksamhet blev nödvändig. I november kunde Uppsala Stadsmission öppna dörrarna till verksamheten Crossroads
för utsatta eu-migranter och tredjelandsmedborgare. Crossroads är till skillnad från Mikaelsgården en drogfri miljö
som också välkomnar barn. Ambitionen är att alla människor som befinner sig i Uppsala ska ha en plats att gå till
där man får gemenskap och hjälp.

Jim Elfström
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Lizeta, som kommer till Crossroads:

”på Crossroads blir jag sedd och
respekterad”
Fler och fler människor söker sig till Sverige i hopp om att få jobb. Istället hamnar de i hemlöshet
och utsatthet. Drömmen om Sverige får ett abrupt slut när de tvingas sitta i råkyla med en plastmugg utanför ICA för att överleva. Uppsala Stadsmission har startat Crossroads som är en rådoch stödverksamhet för utsatta eu-migranter och tredjelands medborgare.
Jag tycker om soppan här på Crossroads! Köttsoppan är bäst! Det är bara på Crossroads som vi får möjlighet att
äta varm mat.
Lizeta berättar allvarsamt om diskrimineringen som hennes familj får utstå i Rumänien.
- Jag vill verkligen tacka alla som bryr sig om oss här på Crossroads. Här är alla snälla. Det har aldrig varit en sur
min. Jag kan duscha och tvätta kläder, ja, till och med få nya.
Hon berättar om sin familj hemma i Rumänien. Hennes fyra barn och två barnbarn.
- Barnen behöver göra alla sysslor hemma, eftersom min man är sjuk och det inte finns någon möjlighet till förbättring. Han har brutit ett ben och kan inte gå. Därför har Lizeta ensam åkt från Rumänien för att leta försörjning.
Lizetas ansikte lyser medan hon pratar om sin familj. Hon ska resa tillbaka till Rumänien.
- Jag drömmer om att vara frisk för att kunna hjälpa mina barn och barnbarn vidare i livet!

Det här är
Crossroads
Crossroads är ett öppet dagcenter som
fungerar som en råd- och stödverksamhet för utsatta eu-migranter samt tredjelandsmedborgare.
På Crossroads får människor hjälp med vardagsbehov som mat, dusch, tvätt och ombyte
av kläder. De får dessutom information om
samhället och utbildning utifrån behov och
resurser. Ambitionen finns att hitta alternativa
vägar till sysselsättning och försörjning bort
från tiggeri.
Finansiering: Gåvogivare, Uppsala kommun
och Svenska PostkodLotteriet
Snitt: 70 besökare/dag
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Varför söker sig så
många till Sverige?
- Det finns en drömbild av Sverige. Många tror att det är lätt att
komma hit och få jobb och bostad, men riktigt så enkelt är det
inte. Problemet är att i Sydeuropa finns varken jobb eller hjälp och
det är ingen idé att stanna, medan det i Sverige ändå finns en liten
chans till ett bättre liv.
Jasmina Merdan, föreståndare på Crossroads.

Visste du att...
- Crossroads öppnade den 7 november 2014
- det genomfördes utbildning i kvinnors hälsa (med barnmorska).
- det genomfördes utbildning i att läsa och skriva på rumänska.
- en del människor sovit under broar eller direkt under bar himmel i Uppsala eftersom de inte ens haft tillgång till egen bil.
- att det blev en stor glädje både för barn och vuxna när vi
delade ut alla julklappar som uppsalabor skänkt.

70

besökare/dag
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2980

besök på Gränden

Paula, som kommer till Gränden:

”Gränden är sammanhang och rutin”
Till Gränden kan du komma för att äta, prata, lära dig nytt, lära dig gammalt. Till Gränden kan
du komma bara för att vara, för att stanna upp ett tag. Till Gränden har Paula kommit och gått i
flera år nu.
- Jag är förtidspensionär sedan -96, men absolut inte sysslolös. Det finns dock ganska lite att göra på dagarna. Gränden
har blivit ett ställe att gå till när jag inte gör något annat. Just nu är jag med på skrivargruppen på fredagar och spelar
piano på tisdagar.
- Gränden betyder rutiner och sammanhang för mig. När jag blev sjukpensionär för 19 år sedan fanns det ingenting att
göra på dagarna. Då är det lätt hänt att du lägger dig lite senare. Ja, som Pippi Långstrump, ungefär. Du behöver ju inte
passa några tider eller gå upp till någonting.
- Jag kom hit första gången för några år sedan. Jag har provat att väva, måla i akvarell, göra vykort för att inte tala om
alla böcker jag läst.
- Om Gränden försvann skulle jag sakna det. Visst skulle jag kunna gå till biblioteket eller badhuset. Men man pratar
ju inte med varandra där. Just att komma in, träffas och prata en stund. Fast slippa den påtvingade gemenskapen – allt
gulligullande. Här kan jag bara vara.
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Visste du att...
- 12 studiegrupper med olika teman har varit igång under vår och höst.
- en eftermiddag i månaden firas alla som fyllt år.
- under juli flyttade verksamheten ut till Breidagård. Det är för många enda möjligheten att komma ut på
landet, i en vacker miljö.
- ett läger arrangerades på Strömsborg vid havet under några dagar i augusti.

Det här är Gränden
Till Gränden kommer äldre, ensamma, arbetslösa, sjukskrivna och människor med psykiska besvär. Verksamheten
syftar till att bryta isoleringen för den enskilda människan och skapa ett sammanhang att vara i. Gränden är en
alkohol- och drogfri miljö.
På Gränden anordnas det varje höst och vår olika aktiviteter som studiecirklar, skrivargrupp, hantverksgrupp och
stickkafé. Under året som gått har även utflykter gjorts till Breidagård och Strömsborg.
Finansiering: Gåvomedel, Stiftelser och fonder, Svenska PostkodLotteriet samt föreningsbidrag från Uppsala
kommun
Snitt: 300 besökare/månad
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Anders som kommer till Mikaelsgården:

”De dömer inte hunden efter håret på
Mikaelsgården”
Anders är i dag hemlös och sover på härbärge. Varje dag kommer han till Mikaelsgården för att
prata, skratta och umgås. Han menar att det är mer mänskligt här.
- Jag är lite av en modern luffare. Jag har aldrig haft något riktigt hem. Jag måste ha nytt hela tiden. Jag är väl lite
orolig i själen. Sedan åker jag mycket buss på dagarna. Jag har köpt ett sådant där månadskort på UL och SL. Så då
blir det till att man sitter på bussarna. Det är varmare där.
- På Mikaelsgården dömer de inte hunden efter håret! De ser en för den man är - som en människa. Jag kan prata
och skratta med dem som arbetar på Mikaelsgården. Det är liksom mer mänskligt. Sedan får jag stöd i mina kontakter med myndigheter.
- Mest av allt önskar jag mig ett eget kryp-in, någonstans att låsa efter mig. Härbärget är ju inget hem, bara
tak-över-huvudet. Det är ju inte så här jag vill leva egentligen. Ja, det önskar jag mig och så fred på jorden.

Visste du att...
- det under större delen av året varit uppemot 180 besökare i verksamheten varje dag. Ungefär hälften har
varit rumänska romer och hälften männikor skrivna i Sverige med beroendeproblematik och psykisk ohälsa. En
stor förändring inträffade i slutet av året i samband med att Crossroads startade. Besöksantalet minskade då
till omkring 70 personer/dag.
- majoriteten av dem som kommer till Mikaelsgården lever i stor utsatthet och mångproblematik.
- gruppen hemlösa med psykisk ohälsa, utan beroendeproblematik har ökat.
- unga män som saknar sociala nätverk, arbete och som är fast i ett beroende har ökat.

Det här är Mikaelsgården
En öppen dagverksamhet som stödjer människor med vardagsbehov som mat, dusch, tvätt och
ombyte av kläder. Människor får även stöd och hjälp i sina kontakter med myndigheter.
Lotsningen till myndighetskontakter handlar ofta om att medarbetare rent praktiskt medverkar vid myndighetsbesök och arbetar på uppdrag av besökaren i verksamheten. Det är besökarens behov som styr uppdraget.
Till verksamheten kommer människor som lever i hemlöshet och stor social utsatthet. De flesta av besökarna har
ett tungt missbruk, är kriminella och hemlösa.
Vi arbetar med fokus på det friska hos gästerna vi möter.
Finansiering: Gåvogivare, stiftelser och fonder, företagsvänner, föreningsbidrag från Uppsala kommun och
Svenska PostkodLotteriet.
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150

besökare/dag

17
Bild: Jim Elfström

Björn som kommer till Soppmässan:

”På Soppmässan spelar det
ingen roll var du kommer ifrån”
Soppmässan är inte till för någon särskild grupp, utan för alla. Runt borden samlas människor och
äter tillsammans: hemlösa, arbetslösa, föräldrar, studenter, några i rullstol, andra på benen, några
med alkoholberoende, andra som lämnat det. I alla åldrar och av olika nationaliteter.
”Människors möten på Soppmässan är unika för det handlar om människan som hon är och som hon är skapad.
Inte vem du är, var du kommer ifrån eller vad du jobbar med. Det viktiga är att du är du och att du är här. Soppmässan är en plats för alla oavsett vad man bekänner för tro. Man måste inte tillhöra ett speciellt gäng eller till ett
speciellt sammanhang för att vara välkommen.” / Björn (utdrag ur Soppmässoboken)
Uppsala Stadsmission bjuder varje torsdag in till Soppmässa i Samariterhemmets kyrka. Det upptäcktes tidigt att
Soppmässan inte är till för en speciell grupp, utan för alla. Av blandningen skapas en gemenskap, bortom skiftande
livssituationer och erfarenheter. Här förverkligas integration och mångfald på ett naturligt sätt. Det sker odramatiskt och samtidigt med djup inverkan på den som besöker Soppmässan.
Var och en bidrar med det som den kan och vill ge. På Soppmässan finns restaurangägarna som skänker maten, de
som värmer den, de som äter den, de som diskar och städar. Vi har de som smyckar matsalen och de som njuter av
dekorationerna och samtalen.
Soppmässan startar torsdagar kl 18 i Sammariterhemmets kyrka (mellan september och maj).
Gatumässan startar torsdagar kl 12 i Mikaelsparken (mellan juni och augusti) Innehållet under Gatumässan är
detsamma som under Soppmässan. Först erbjuds soppa, sedan mässa som avslutas med fika.
Finansiering: Gåvomedel och företagsvänner som sponsrar med varor och ekonomiska medel.
Soppmässan/Gatumässan är ett samarbete mellan Uppsala Stadsmission och Svenska kyrkan.
”Några gäster satt och fikade i hörnsoffan. Då jag kom
förbi reste sig en person och sa: ”Säg till styrelsen: Här
är fantastiskt! Det är första gången jag är här och aldrig
har jag kunnat drömma om att det fanns ett sådant
ställe i Uppsala, med sådan värme. Jag menar allvar!
Säg det till styrelsen.”
/Leis (utdrag ur Soppmässoboken)

”En mässa minns jag särskilt väl. I samband med nattvarden kom prästen ut i hallen, där några personer satt
och andra låg runt bordet. Prästen satte sig ned med
bröd och vin och delade ut nattvardsgåvorna till alla
som ville ha.
Det blev alldeles tyst och stilla när en av deltagarna
djupt påverkad brast ut: ”Detta är helighet!”
/Margaretha (utdrag ur Soppmässoboken)
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Bild: Jim Elfström

Bild: Hans-Åke Lerin

71

besökare/gång
på Soppmässan
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Bild: Hans-Åke Lerin

Anna som kommer till Kvinnobyrån:

”På Kvinnobyrån finns andra
i samma situation”
Anna är en av dem som besökt Kvinnobyrån under 2014. Just nu är hon gravid och hoppas på en
förändring i hennes liv. Gemenskapen på Kvinnobyrån har fått henne att tro på framtiden.
- Här kan jag prata om livet. Ensamheten är jobbig, att tro att det bara är jag som har det så här och att det bara
är min famlij som inte mår bra. Men när man får träffa andra som är i samma situation är det ett stöd. Det är det
som är så skönt. Att veta att man inte är ensam. Det finns folk som har det tufft där ute men som klarar det. Jag får
också ett bra stöd från terapeuter och barnmorskor som leder gruppen.”

Visste du att...

- att en föräldrautbildning startades under hösten för både kvinnor och män. Tanken är att föräldrautbildningen ska
fortsätta under kommande år. Föräldrautbildningen bygger på teorier kring ”Circle of Security”.

Det här är Kvinnobyrån

Kvinnobyrån når kvinnor som varit utsatta för någon form av våld, psykiskt, fysiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.
Kvinnobyrån riktar sig även till mammor som är ensamma i sin graviditet eller ensamma i sitt föräldraskap. Behoven är många och ofta stora. Våldsutsatta kvinnor som söker stöd är i stort behov av bearbetning av våldet. Om
våldet är pågående är behovet av stöd ofta mer akut och då är det en fråga om att motivera kvinnan att få komma
till ett skyddat boende. Kvinnobyrån spelar även en viktig roll för att skapa nya kontakter samt att träffa andra
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32
kvinnor fick
individuellt stöd

med liknande erfarenheter.
Finansiering: Socialstyrelsen, Uppsala Kommun, Stiftelser, Fonder, Svenska Kyrkan, Gåvor

Olika träffpunkter inom Kvinnobyrån
Vänta-barngrupp och Babykafé
Vänder sig till ensamstående och gravida eller ensamstående mammor med barn 0-3 år. En mötesplats för kvinnor
som deltagit i samtal, information och nätverkande. 29 kvinnor och 20 barn har varit återkommande under året.
Kvällscafét
Vänder sig till kvinnor som lever eller har levt i en otrygg relation, har ekonomiska svårigheter och/eller mår dåligt samt
är i behov av stöd. Omkring åtta kvinnor och tio barn har varit återkommande under året.
Föräldrautbildningen Circle of Security: Är en ny möjlighet för personer som vill bli tryggare i sitt föräldraskap. Tre ensamstående mammor deltog i utbildningen, varav två har varit utsatta för någon form av våld.
Individuella samtal med terapeutisk inriktning
Alla kvinnor som kommer till verksamheten erbjuds individuellt stöd i form av samtal med terapeutisk inriktning.
Ca 90% av de kvinnor som får stöd har upplevt någon typ av våld i sitt liv.
Anonyma lägenheter
Uppsala Stadsmission har två lägenheter att bistå kvinnor som upplever våld och som lever under hotbild.
Under året bodde totalt fem kvinnor och tre barn i lägenheterna.
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Arbetsträning och
Socialt företagande

62

personer i
arbetsträning

Med uppgiften kommer självförtroendet och egenmakten
Det är inte alla som har ett arbete att gå till i Uppsala. Men de som har ett arbete vet vad det innebär för dem: ett
sammanhang att vara i, pengar på fickan och ett ökat självförtroende att kunna lösa en uppgift. Ytterst handlar
arbete om att ta tillvara på människors kunskaper, förmåga och erfarenheter.
Det är anledningen till att Uppsala Stadsmission lägger stor kraft på att hjälpa människor tillbaka in i arbetslivet;
med hjälp av arbetsträning, vidarutveckling av arbetsförmåga, mentorsprogram och för några som går vidare
utvecklingsanställning.
I våra verksamheter erbjuder vi arbetsträning och arbetsinriktad rehabilitering. För de som är långtidsarbetslösa
på grund av sjukdom eller funktionshinder är det betydelsefullt att få arbetsträna i egen takt, också att få stöd i
att hitta balansen mellan fritid och arbete. Erfarenheten visar att läkningsprocessen först påbörjas när människor
kommer in i arbetsträning, därför är det är viktigt att processen kan starta så snart som möjligt. När den arbetstränande kommer in i ett sammanhang där han/hon trivs kan isoleringen brytas.
Uppsala Stadsmission kan i ett samarbete med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen erbjuda 30 arbetsträningsplatser. Bland de arbetstränande har 14 fått utvecklingsanställning. Platserna finns inom finsnickeri, REMAKE, REBOOT, kafé, lunchservering, bakning, matlagning, hantverk, städning m.m. inom fem olika verksamheter.
Av 62 arbetstränande kom 24 efter beslut av Uppsala kommun och 38 efter beslut av Arbetsfömedlingen.

Under valkampanjen i början av året besökte nuvarande Statsminister och Civillminister vårt sociala företag Hantverkslsussen.
BIld: 22
Jim Elfström
Foto Jim Elfström

Målgruppen är människor som står mycket långt från arbetsmarknaden och har funktionshinder och ohälsa. Under
året har 40 arbetstränande avslutat sina platser och gått vidare till annan sysselsättning.
En ny verksamhet inom arbetsträning och praktik startade under 2014. I ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och TRIS - tjejers rätt i samhället kunde projektet Ebbastegen börjas. Uppsala Stadsmission kan genom
verksamheten erbjuda nyanlända kvinnor de rätta verktygen in i samhället.
Det är ett arbete som ser till hela människan - både kropp och själ. Tanken är att kvinnorna ska göra praktik inom
Uppsala Stadsmissions verksamheter, med målet att slutligen bli etablerade inom arbetslivet.

Gränden
arbetsträning inom kök och restaurang
samt social verksamhet
19 deltagare i arbetsträning
Ebbastegen
verksamhet för nyanlända kvinnor
10 deltagare på väg in i arbetsträning/studier
Hantverksslussen
tillverkar och återbrukar gamla saker. Tre
grenar finsnickeri, REMAKE och REBOOT
35 deltagare i arbetsträning

Mikaelsgården
arbetsträning inom social verksamhet
1 deltagare i arbetsträning
Katedralkaféet
arbetsträning inom kök och restaurang
3 deltagare i arbetsträning och praktik
Second Hand-butiken
butik på Fyrisvallsgatan 11
16 deltagare i arbetsträning inklusive fas 3

Under året besökte bl.a. statsminister Stefan Löfven och civilminister
Ardalan Shekarabi vårt sociala företag Hantverksslussen.

14

personer i
utvecklingsanställning
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Bild: Matilde Hardt

71 %
har vid årsskiftet
uppfyllt målet
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Dima som kommer till Ebbastegen

”På Ebbastegen får jag hjälp att
planera mitt nya liv”
Första tiden i Sverige var svår för Dima. Hon hade flytt från kriget i Syrien och bar på starka
minnen. Det blev lättare när hon kom i kontakt med människor som hon kunde prata och umgås
med.
– Sakta, men säkert blir det bättre för var dag som går. Nu träffar jag också svenska vänner. En svensk tjej som jag
lär arabiska och som lär mig svenska. Det är väldigt roligt.
På Ebbastegen får Dima stöd i planering av studier och arbete. Hela projektet är ett samarbete med TRIS - tjejers
rätt i samhället samt Arbetsförmedlingen och ska bland annat ge nyanlända kvinnor större kännedom om hur det
svenska samhället fungerar, individuellt stöd, gruppcoachning samt erbjuda praktikplats.
– Jag känner mig glad av att vara här! Det känns viktigt. Sedan är det roligt att träffa människorna! Jag vill fortsätta komma hit, hela tiden. Jag vill aldrig sluta.
På kvällarna efter Ebbastegen tar hon tåget hem till Knivsta. Hennes mamma och bröder studerar ofta ihop. De har
hittat en förkärlek till det svenska köket.
– Åtminstone gillar vi svenska bullar (skratt). Hemma hos oss äter vi svenska bullar och arabisk mat.
Just nu drömmer Dima om ett liv som ekonom,
– Ja, jag får hjälp med att planera på Ebbastegen, planera mitt liv. Efter SFI (svenska för invandrare) vill jag fortsätta studera svenska och sedan börja universitetet för att studera på ekonomiprogrammet. I Syrien studerade jag
företagsekonomi och jag vill fortsätta göra det här i Sverige.

Visste du att...
- Ebbastegen började den första september 2014. Syftet med projektet är att utifrån kvinnans kompetens, förmåga
och motivation rusta och coacha henne till att bygga en plattform i samhället. Plattformen ska möjliggöra och öka
förutsättningarna för integration genom en egen hållbar försörjning.
- grupperna består av ca 10 personer/grupp och vi tar emot fyra grupper per år.
- Vid årsskiftet gick gruppen vidare från steg 1 (förberedande insatsen) till steg 2 (arbetsträning/praktik eller
studie). Resultatet: 57 % av kvinnorna börjar en praktik. 14 % går vidare i studier. Med andra ord har 71 % en
planering.

Det här är Ebbastegen
Ebbastegen vänder sig till nyanlända kvinnor som är inskrivna på etableringen i Arbetsförmedlingen. Kvinnorna
erbjuds stöd, motivation och de rätta verktygen för att förstå hur samhället är format och uppbyggt och sedan
arbetsträning.
Målet är att kvinnorna ska bli självförsörjande. Ebbastegen är en del av ett större projekt där Uppsala Stadsmission
samarbetar med Arbetsförmedlingen och TRIS (tjejers rätt i samhället).
Finansiering: Arbetsförmedlingen Snitt: 10 personer/ grupp i fyra omgångar
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Christer som arbetstränat på Hantverksslussen:

”Hantverksslussen är hela grejen med
att jag kan sitta här idag och vara
trygg och stabil”
Christer är en av dem som arbetstränat och haft utvecklingsanställning
på Hantverkslussen. Idag har han kommit vidare och fått nytt jobb.
- Här har jag lärt mig att inte stressa. Att inte pressa mig själv.
Jag behöver inte ha dåligt samvete om jag inte når det mål jag satt upp för dagen.
Då gör jag resten imorgon i stället. Och det där har varit väldigt viktigt för mig.
Jag har ju aldrig kunnat gå hem om jag har någonting kvar att göra. Men nu förstår jag att det är så man får harmoni och kraft att komma tillbaka dagen därpå.
Efter två år på Hantverksslussen mår Christer bra igen. Här har han mött människor som bryr sig om honom och
som värnar om hans behov. Han säger att allting är på topp.
- I dag har jag ett mycket, mycket bra privatliv och ett bättre förhållande till min hustru än jag någonsin haft. Hantverksslussen är ju hela grejen med att jag kan sitta här i dag och vara trygg och stabil, positiv och glad.

Visste du att...
- under året lanserade Uppsala Stadsmission ett designpris för designstudenter i Sverige. Målet är att den produkt
som vinner ska tillverkas på Hantverksslussen och säljas i butiker i landet. Linda Loland och Daniel Ericson, båda
studenter på Carl Malmstens Furniture Studies, vann tävlingen med ”leksakselefanten Elik” (se till höger).
- Stickspåret och Norrgavel är några av flera återförsäljare.
- Statsminister Stefan Löfven var under valrörelsen i maj på besök i Hantverksslussen (bild s. 22-23).
- nuvarande civilminister Ardalan Shekarabi var på besök i Hantverksslussen både under våren och hösten (under
våren tillsammans med nuvarande statsminister Stefan Löfven).

Det här är Hantverksslussen
Hantverksslussen är ett socialt företag vars idé både bygger på arbetsinriktad rehabilitering och
försäljning av de produkter som tillverkas i verksamheten. Hantverksslussen består av tre grenar:
Finsnicker - utför trähantverk i gamla tekniker.
REMAKE - gör nytt från gammalt material.
REBOOT - restaurera datorer. (avslutades årskiftet 2014/2015)
Områdena integrerar med varandra. Målet är att de som arbetstränar på sikt ska uppnå egenförsörjning.
Finansiering: Arbetsförmedlingen, Uppsala Kommun samt egen försäljning 426 000 kr
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Leksakselefanten Elik
Vinnare av Uppsala Stadsmissions designpris
Formgivare: Linda Loland och Daniel Ericson

35

personer i
arbetsträning
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Bild: Jim Elfström

Katedralkaféet
kafé från 1700-talet

3
i arbetsträning på
Katedralkaféet

I Katedralkaféet erbjuder Uppsala Stadsmission servering till enstaka
besökare såväl som till grupper. Katedralkaféet har som mål att öka intäkterna till Uppsala Stadsmissions
öppna verksamheter, samt erbjuda arbetsträning. I kaféverksamheten anordnas minnesstunder samt högtider som
dop och bröllop. Dagligen serveras kaffe, hembakat och lunch. Till kaféet kommer kontinuerligt både stora och små
konferensgrupper.
Varje söndag erbjuds även kyrkkaffe av volontärer. Utöver den ordinarie serveringen arrangeras olika aktiviteter,
som juldagsgröt på juldagen och arrangemang under kulturnatten. Överskottet går till Uppsala
Stadsmission. Förutom arbetstränande har Katedralkaféet tre personer anställda som tidigare varit långt ifrån
arbetsmarknaden.
Bredvid Uppsala Domkyrka
Domkyrkoplan 7, 018-56 40 90

Second Hand-butiken får ny
Gåvomottagning
”Veckans ros vill jag gärna dela ut till Stadsmissionens butik. Har varit där många gånger och det är lika roligt
varje gång, för det är en sådan otrolig ordning på allt som är till försäljning. Har börjat köpa pocketböcker där och
bara att de är sorterade i författarnas namn och även kategori är ju bara helt otroligt(...)”
/ Monica, insändare i Uppsalatidningen

Detta är Second Hand-verksamheten
Uppsala Stadsmissions Second hand-butik säljer kläder, accessoarer, möbler, husgeråd, skivor samt böcker som
skänkts av privatpersoner och företag i Uppsala. Butiken erbjuder arbetsträning, praktikplatser och arbetstillfällen.
Genom arbetsträning och praktik kan de som står långt ifrån arbetsmarknaden få möjlighet att växa och ta sig
vidare i livet.
Varje vecka hanterar Second Hand-verksamheten omkring ett ton textiler. Textilier inbegriper kläder, tyger, skor, och
väskor. Gåvoinflödet har ökat markant eftersom många kunder också är gåvogivare. Verksamheten arbetar på så
sätt med ett tydligt miljöfokus för att minska ”sopberget”
Överskottet i butiken ska på sikt finansiera Uppsala Stadsmissions öppna verksamheter.
2014 omsatte Second Hand-butiken 2,7 miljoner.

Visste du att...
- I april bröt en brand ut som rökskadade butiken som blev tvungen att stängas för att byggas upp igen från grunden. På dagen exakt en månad senare kunde butiken öppnas igen.
- I oktober startades en ny Gåvomottagning. Alla skänkta varor fick nämligen inte längre plats i det utrymme som
fanns. Arbetet påbörjades och en lageransvarig handledare rekryterades.
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Arbetstränande: 16 Anställda med lönebidrag: 8

Bild: Jim Elfström

450

kunder/ dag

Uppsala Stadsmissions Second Hand-butik
Fyrisvallsgatan 11
018-56 40 80
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Insamling

ekonomi & insamling
Insamling
Insamling från privatpersoner, företag och stiftelser är helt avgörande för att Uppsala Stadsmission skall kunna
driva flera av verksamheterna. Under 2014 har givandet fortsatt att öka vilket tyder på ett växande förtroende från
givarna.
Totalt fick Uppsala Stadsmission 15 325 000 kronor i insamlade medel.
Privatpersoner
Privatpersoner bidrar med gåvor i form av pengar, kläder eller saker som gör stor nytta för organisationen. Totalt
bidrog 2 464 givare med 2 044 tkr under 2014. Det är glädjande att se att Uppsala Stadsmissions förtroende ökar
och att fler givare vill vara med och ta ett socialt ansvar i Uppsala.
Företag och organisationer
Uppsala Stadsmission samarbetade med ca 170 företag och organisationer under 2014. Alla dessa företag och
organisationer bidrog med produkter och tjänster till ett stort värde samt totalt 771 tkr i monetära gåvor. Företag
och organisationers engagemang för Uppsala Stadsmission ökar hela tiden, vilket visar att ett socialt ansvar på
lokal nivå blir allt viktigare för näringslivet
Stiftelser och fonder
Stiftelser och fonder bidrar med gåvor i form av pengar. Den enskilt största gåvan under 2014 , på 1 624 tkr kom
från Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Totalt bidrog stiftelser och fonder med 2 555tkr.
Kyrkliga organisationer
En viktig del av de insamlade medlen kommer från kyrkliga organisationer som Uppsala stift, pastorat, församlingar, diakonikretsar och syföreningar. Under 2014 bidrog de med 433 tkr.
Svenska PostkodLotteriet
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare till PostkodLotteriet. De medel som kommer in fördelas
mellan de olika stadsmissionernas verksamheter. Under 2014 fick Uppsala Stadsmission mottaga
617 000 kronor som fördelades mellan Mikaelsgården, Gränden och Kvinnobyrån. PostkodLotteriet drivs av Novamedia Sverige på uppdrag av Svenska PostkodFöreningen och har ett femtiotal förmånstagare.
Svensk insamlingskonstroll
Uppsala Stadsmission har 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att regelverket för att inneha 90-konto följs.
FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd
Uppsala Stadsmission är medlem i FRII – branschorganisation för innehavare av 90-konto, och följer FRII:s kvalitetskod.
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STATISTIK
Ekonomi
Uppsala Stadsmission delar inte ut någon vinst utan eventuella överskott används för utveckling av verksamheten. Intäkterna till Uppsala Stadsmissions verksamhet har under år 2014 totalt uppgått till 20 130 tkr och
består till största delen av bidrag och gåvor enligt följande:

Verksamhetsintäkter
0,1 %

Bidrag 9 836 tkr
Gåvor 5 489 tkr

23,7 %

Försäljning och hyresintäkter 4 776 tkr
48, 9 %

Medlemsavgifter 29 tkr

27,3 %

Gåvor och bidrag
Gåvor och bidrag under år 2014 på totalt 15 325 tkr, se ovan, har kommit från följande givare:

Uppsala kommun 3 207 tkr
5%
Arbetsmarknadsbidrag 3 053 tkr

4% 2,8%

20,9%

6,1%

Statliga myndigheter 2 645 tkr
Allmänheten 2 044 tkr

10,6 %

Diakonistiftelsen Samariterhemmet 1 624 tkr
Övriga stiftelser och fonder 931 tkr
Företag och organisationer 771 tkr
Svenska PostkodLotteriet 617 tkr

13,3 %

19,9 %
17,3 %

Kyrkliga organisationer 433 tkr
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Gunnar Hedberg,

Dan Lannerö

Mary Nilsson

Per Uhlén

STYRELSEN
Dan Lannerö, Ordförande. Tidigare
VD på bl.a. UNT och Eskilstunakuriren.
Socionom.
Annica Anderbrandt, Domprost i
Uppsala Domkyrkoförsamling, tidigare
kyrkoherde.

Elisabeth Stenberg, Verksamhetschef för stiftelsen Unga
Kvinnors Värn, jur. kand. examen
och diakon.
Per Uhlén, VD och ägare av
Aktinova Företagsutveckling AB,
civiliningenjörsexamen

Mary Nilsson, Socionom, socialchef i Knivsta, tidigare i UppsaChrister Segeström, Vice ordförande.
la och socialstyrelsen.
Jurist. Lång erfarenhet av statsförvaltning, varav 30 år som chefsjurist. InterGunnar Hedberg, Tidigare
nationella uppdrag för FN, EU m.m.
ordförande i kommunstyrelsen i
Uppsala.

Annica Anderbrandt
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Christer Segeström,

Elisabeth
Stenberg
Christer
Segerström

TACK till...
Företag
Advokarfirma Lindahl
Ahlford Advokatbyrå
Akademibokhandeln
Alla fötters Fotvårdsklinik
Andersson & Tillman
Annelie K Choklad & Praliner
Ashtanga Yoga
Aviation iSolutions Scandinavian
Bageri Brantingstorg
Beijer Alma
Bernos Lifestyle
Biltema
Bolander & Co
Borgen Grand Café
Bostadsmäklarna i Mälardalen
Broströms café
Café Lyktan
Cajsa’s kök
Castellum
Celsiusskolan
Centralkonditoriet
Chocolat Svava
Coop Konsum Uppsala entré
CRS Psykologmottagning
Cultus Gymnasium
Cupido Restaurang
Data Professional
Dea Axelssons
Diligentia
Domtrapkällaren
Drottninggatans Bokhandel
Eatmyart
ELON Bo Wahlgren
Eric Bohman
Filippa K
Forsa Hembageri
Forumgallerian
Fotograf Jim Elfström
Fresh Air Ventilation
Fyrissenap
Fyrishov
Förenade Care
Gallerix
GE Healthcare
Gina Tricot
Gottsundaskolan

Güntherska Hovkonditoriet
Hambergs Fisk
Hammarlings Lastvagnsservice
Happy Food
Hargs Bruk
Hemköp Svava
Henry Ståhl Fastigheter
Heta köket
Himla
HLR Konsulten Sverige
Holmlunds
Hotell Kristina
House of Doris
Ica Kvantum Gottsunda
Ica Kvantum Gränby Centrum
Ica Nära Stabby
Ica S:t Per Gallerian
Ica Supermarket Torgkassen
Ica Supermarket Tunabackar
IKEA
Inpress
Internationella Engelska Skolan
Jensens gymnasium
Johannes Rousseau
Josefinaskolan Sigtuna
Kadbano
Kafe Kardemumma
Kemwell
Konditori Fågelsången
KPH Trycksaksbolaget
KRISS
Kungs BH
L Fors Försäkringskonsult
Labanskolan
Landings Konditori
Lindex
Lindvalls Kaffe
Logosol
Lush Sweden
Länsförsäkringar
Magdalenas Kontorstjänster
Masmästaren Fastigheter
Meas Fastigheter
Mäklarhuset Nordström & Partners Transaktioner
Naessén Production
Naturkompaniet
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TACK till...
NCC Boende i Uppsala
Nelins
New Yorker
Nordea
Nordic Knights
P.Q.R consult
Parfusale
Parfymeri L
Pedagogisk Konsult
Phosworks
Pågen
Q-Med
Rediviva Optik
Restaurang Unico
Riksmäklaren
Ristorante Villa Romana
RosAnders Gård äldreboende
Rådhuset Kvinna
Rätt Kommunikation
S:t Per Gallerian
SABO
Sallén Elektriska
SKI Total
Solar-Screen
Starfors Säteri
Storvreta Gym
Studentbokhandeln
STUNS
SVART inredning & design
Sweco
Södra tornet kommunikation
Tallstigen Fastigheter
TDS Butik
Thomas Sonesson konsult
Tidtryck i Uppsala
Trendfloristerna Sverige
Triller mat och bröd
Trolltyg
Tuneip
Tärnsjö Garveri
Upplandsmuseet
Uppsala brandservice
Uppsala Clinical Research Center
Uppsala Fastighetstjänst
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Uppsala Folkhögskola
Uppsala Handkraft
Uppsala Innovation Centre
Uppsala Kommuns Industrihus
Uppsala musikklasser
Uppsalahem
Uppsalatidningen
Upsala Nya Tidning
Wallins Matsalar
Wasabi Web
Vero Moda
White Arkitekter
Åhléns

Organisationer
Epsilon chapter delta kappa gamma
Fruntimmersföreningen i Uppsala
Föreningen Uppsala Guider (FUG)
Kungl. Sällskapet Pro Patria
Mercurii-Sällskapet
Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap i Uppsala
Musik i Uppland
Rädda barnen lokalförening i Södra Uppsala
S:t Johanneslogen Stenbocken
Studentkåren vid Johanneslunds teologiska högskola
Svea Orden av Uppsala Östra Aros
Tonprakt
Tunabergskören
Uppsala Carolina Rotaryklubb
Uppsala Norra Rotaryklubb
Uppsala Soroptimistklubb
Vindhemskören

TACK!
Stiftelser och fonder
Diakonistftelsen Samariterhemmet
Gillbergska stiftelsen
Johanniterorden
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Magnus Bergvalls Stiftelse
Mikaelsfonden
Skebostiftelsen
Stiftelsen Barn och Miljö
Stiftelsen Jan Lundahls Minnesfond
Åhléns-stiftelsen

Kyrkliga organisationer
Almunge församling
Alsike kyrkliga syförening
Alunda församling
Andersbo kyrkliga syförening
Björklinge församling
Björklinge kyrkliga syförening
Björklinge pastorat
Bladåkers diakonikrets
Bollnäs kyrkliga syförening
Bälinge kyrkliga syförening
Caritas S:t Lars
Carlsborgs diakonikrets
Danmark-Funbo församling
Danmarks kyrkliga syförening
Dannemorabygdens församling
Diakoniststiftelsen Samariterhemmet syförening
EFS MF i Lötenkyrka
Enbo och Vavd kyrkliga syförening
Enåkers kyrkliga syförening
Faringe församling
Funbo kyrkliga syförening
Gamla Uppsala församling
Gottsunda församling
Gottsunda kyrkliga syförening
Hagby kyrkliga syförening
Heby kyrkliga syförening
Helga Trefaldighets församling
Huddunge församling

Husby-Långhundra församling
Håbo pastorat
Hållnäs-Österlövsta Församling
Kalmar Yttergrans församling
Karlholmsbruks kyrkliga sykrets
Knivsta församling
Knivsta kyrkliga syförening
Knivsta pastorat
Knutby-Bladåker församling
Lagga församling
Lagga kyrkliga syförening
Lagunda församling
Ljusdal-Ramsjö församling
Mo församling
Märsta pastorat
Nora församling
Norra Hagunda församling
Rasbo församling
S:t Ansgars stiftelse
S:t Lars kyrkliga syförening
Skog församling
Skuttunge församling
Skuttunge kyrkliga syförening
Stavby församling
Stavby kyrkliga syförening
Sävja kyrkas sykrets
Tensta församling
Tensta kyrkliga syförening
Tuna församling
Tärnsjö kyrkliga syförening
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala pastorat
Uppsala stift
Vaksala församling
Valsta församling
Vassunda församling
Vattholma pastorat
Vendel- Tegelsmora församling
Villberga församling
Västerlövsta pastorat
Västlands församling
Västlands kyrkliga syförening
Östervåla pastorat
Östuna församling
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SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL
GE EN GÅVA
Gåvokonto pg 90 02 82-5, bg 900-2825
Swisha valfri gåva till 9002825
Ge en minnesgåva eller hyllningsgåva
Bli månadsgivare
Fika på våra caféer
Handla i vår Second Hand-butik tfn: 018-56 40 80
Beställ produkter från Hantverksslussen tfn: 018-56 40 23
Lämna in rena och hela kläder samt prylar till Gåvomottagningen
Läs mer: www.uppsalastadsmission.se
BLI VOLONTÄR
volontar@uppsalastadsmission.se
tel 018-56 40 17
BLI FÖRETAGSVÄN
foretagsvan@uppsalastadsmission.se
FÖR MER INFORMATION
info@uppsalastadsmission.se
www.uppsalastadsmission.se
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Organisationsnummer: 802464 -0065

Uppsala Stadsmission
Kungsängstorg 2
753 19 Uppsala
info@uppsalastadsmission.se
018-56 40 21

