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Varje vecka gör vi
skillnad för

993
människor i våra
verksamheter.

Vårt uppdrag
och roll i samhället
Känner du någon som varit arbetslös
under 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
2015 har flyktingströmmen till Sverige
ökat. I slutet av året påbörjades därför
en planering av att öppna ett boende för
ensamkommande flyktingbarn.
Uppsala Stadsmission utgår från ett för
hållningssätt 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.

Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare!
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VISION
Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare!

ÄNDAMÅL
Uppsala Stadsmission 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 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,
bakgrund och religion.

Verksamheter
120 mm

90 mm

60 mm

ARBETSTRÄNING OCH SOCIALT
FÖRETAGANDE

KVINNOBYRÅN

ÖPPNA VERKSAMHETER

30 mm

HANTVERKSSLUSSEN

KATEDRALKAFÉET

BOENDESTÖD

SAMTALSSTÖD

SECONDHAND-BUTIKER
OCH GÅVOMOTTAGNINGEN

GRÄNDEN

MIKAELSGÅRDEN

GRUPPER FÖR KVINNOR
OCH DERAS BARN SOM LEVER
I UTSATTA SITUATIONER

GRÄNDEN

SOPPMÄSSA & GATUMÄSSA

CROSSROADS

EBBASTEGEN
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Direktor Lennart Lindgren:

”En viktig resa“
Den har tagit 10 år men fortsätter. Uppsala Stadsmission bildades 2006, då inom
ramen för Diakonistiftelsen Samariterhemmets verksamhet. Mycket har hunnit
hända sedan dess. Uppsala Stadsmission
har blivit en egen ideell förening, startat
flera verksamheter och 2016 fyller vi 10 år.
Uppbyggnaden av en stadsmission påbörjades med mycket små ekonomiska medel,
men med stor entusiasm. Uppdraget var
då precis som nu att stödja människor i
social utsatthet och utanförskap i Uppsala.
Uppsala Stadsmission har blivit en omfattande rörelse med visionen att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla. Olika
mötesplatser har växt fram för att möta de
behov som finns: Mikaelsgården, Hantverksslussen, Crossroads, Gränden, Katedralkaféet, Secondhand-verksamheten,
Kvinnobyrån, Ebbastegen och Boendet för
ensamkommande flyktingbarn och unga.
Under åren har det varit många som
bidragit till att Uppsala Stadsmission är
vad den är i dag; anställda, volontärer,

enskilda gåvogivare, engagerade uppsalabor, företag och politiker. Men kanske
framförallt alla de kvinnor och män som vi
mött genom åren och som själva är eller
har varit hårt utsatta. Hemlösa, ensamma,
arbetslösa, drogberoende, våldsutsatta,
funktionshindrade, EU-medborgare och
flyktingar. Deras resa är tuff! Men det är
just då en stadsmission behövs som allra
mest. Det har varit fantastiskt att få möta
de som vill vandra med oss, med hoppet
om en ljusare framtid. De som velat och
trott på att det går att göra en förändring.
Målet har alltid varit att se människan
och inte diagnoser, klienter eller patienter.
Uppsala Stadsmission vill skapa mening
och livssammanhang för människor. Vi vill
vara ett stöd så att vägen blir något lättare
att gå. Vi har kunnat se att när människor
blir sedda precis som de är, då växer de.
Resan fortsätter. Och med hängivna stödjare i form av privatpersoner, företag och
olika organisationer ser framtiden ljus ut.
Vi blir bara fler och fler.

6

Ett stort tack till alla som
bidragit så att Uppsala
Stadsmission kan fortsätta
resan. Tillsammans kan
vi göra Uppsala till en
varmare och mänskligare
stad.
Lennart Lindgren
Direktor

Organisationsskiss
MEDLEMMAR

ÅRSMÖTE

STYRELSE

DIREKTOR

VERKSAMHETSCHEF
STÖDFUNKTION

EBBASTEGEN
Samordnare
Handledare

CROSSROADS
Föreståndare
Medarbetare

HANTVERKSSLUSSEN
Föreståndare
Medarbetare

GRÄNDEN
Föreståndare
Medarbetare

SECOND HAND
Föreståndare
Medarbetare

MIKAELSVERKSAMHETEN
Föreståndare
Medarbetare
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KVINNOBYRÅN
Föreståndare
Medarbetare

2015 i korthet
SEMINARIUM OCH PANELSAMTAL OM ”BOSTAD FÖRST”
PÅ FATTIGDOMENS DAG
Den 17 oktober arrangerade
Uppsala Stadsmission ett seminarium om modellen Bostad först.
Politiker var inbjudna och UNT:s
chefredaktör Charlotta Friborg
var moderator. Stor medial uppmärksamhet i en fullsatt lokal.
MEDIEFOKUS UNDER ÅRET:
Flyktingar, utsatta EU-migranter,
bostad först (hemlöshet).

VOLONTÄRER
Totalt har vi haft 120 volontärer
som bidragit med 6360 timmar,
vilket motsvarar 3,5 års arbete. Vi
har även tagit emot företagsvolontärer som tillsammans bidragit
med 118 timmar.

PLUGGAR: Uppsala Stadsmission har synts med 150 pluggar i
varierande storlek i UNT (helsida,
halvsida och kvartssida)

UPPSALA STADSMISSION GJORDE SIN FÖRSTA
KÄNNEDOMSMÄTNING UNDER MARS.
Resultatet visar att 91 % av uppsalaborna känner till
Uppsala Stadsmission och att 53 % har stort eller
mycket stort förtroende.
Vi har synts i 81 artiklar under året i bl.a. UNT,
24UNT, DN, SVD, tidningen Relation, Hemma hos
HSB, Lyckoslanten, Kyrkans tidning, Uppsalatidningen, P4 Uppland, SVT Uppsala med flera.

ETT BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN
förbereds i överenskommelse med Uppsala kommun.
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JULINSAMLINGEN –
LÅT FLER KOMMA IN I
VÄRMEN
Pluggar i UNT, debattartikeln ”Uppsala Stadsmissions önskelista” publicerades, julinsamlingsbrev
skickade ut till gåvogivare. Julinsamlingen ökade
med 49 % jämfört med
föregående år.
Övriga aktiviteter
som genomfördes var
paketinslagning i Gränby
Centrum, i flera butiker
uppmanade vi kunderna
att ”Handla för andra”
utifrån en önskelista med
basvaror.

UPPSALA STADSMISSIONS
DESIGNPRIS
Uppsala Stadsmissions designpris delades ut i oktober på
Malmstensbutiken i Stockholm.
Designern Mimmi Sendel vann
årets pris med sin ljusstake
”Lion Light”. Tävlingen är ett
initiativ av Hantverksslussen
som även producerar det
vinnande bidraget.

ÅTERWIN-WIN
I ett samarbete med Atrium
Ljungberg uppmanade Uppsala
Stadsmission människor att
skänka sina kläder till våra
verksamheter i returstationer
som stod utplacerade i Gränby
Centrum och Forumgallerian.
Över 20 ton kläder skänktes,
samtidigt uppmärksammade vi
i en debattartikel i UNT värdet
av att skänka kläder och prylar
och även att bättre sortera de
varor man skänker till Uppsala
Stadsmission, så att vi slipper
hantera sopor.

DU ÄR VAD DU GER
Kampanjen arrangerades i samarbete mellan
Uppsala Stadsmission
och HSB Uppsala. Åtta
insamlingsboxar ställdes
ut i centrala Uppsala.
Kläderna skulle i huvudsak säljas i vår second
hand-butik. Medial
uppmärksamhet. HSB
skänkte dessutom
30 000 kr till Uppsala
Stadsmission.

”EU-MIGRANTER SOM RESURS”
Projektet ”EU-migranter som resurs” har under hösten kunnat erbjuda utsatta EU-migranter praktik och arbetsträning. Under december
hade vi ett samarbete med Gränby Centrum där vi kunde förmedla
tjänster så att två EU-migranter fick timanställning.

NÄR VERKLIGHETEN KOM TILL UPPSALA
– ETT MÖTE BORTOM TIGGERI
Den 8 april arrangerade Uppsala Stadsmission
ett seminarium om utsatta EU-migranters
situation i Uppsala. Över hundra människor
kom till lokalen. Stor medial uppmärksamhet.
På plats fanns Martin Valfridsson, regeringens
nationella samordnare för arbetet med ut
satta EES-medborgare och kommunpolitiker.

BOKEN FÖR EN GOD SAK
Uppsala Stadsmission gav ut boken ”För en god sak”. I boken
intervjuades en rad krögare tillsammans med modiga människor
från alla våra verksamheter. Boken såldes som företagsjulklapp .
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INVIGNING AV NY
SECOND HAND-BUTIK
I GOTTSUNDA
Den 18 december öppnades den nya butiken
på 600kvm. Med en
ny konceptuell inredning, som beställdes
av vårt sociala företag
Hantverksslussen. Stort
genomslag i media
och stort intresse från
allmänheten.

Verksamhetschef Margaretha S Paras:

”Att arbeta för en god sak“
2015 var året då den mänskliga utsattheten
fick ett ansikte i sociala medier och tidningar. Sida upp och sida ner kunde vi läsa om
människor på flykt från sina hemländer.
Mammor, pappor och barn som grät. Samtidigt som synligheten på våra gator i Uppsala fortfarande var påtaglig. Många frågor
väcktes om fattigdom och den mänskliga
utsattheten inte bara här utan även i
Europa. Frågor som inte har enkla svar. Fattigdom och krig tvingar människor på flykt.
Det påverkar även Uppsala. Här möter vi
flyktingarna som anlänt för att söka asyl. Vi
möter utsatta EU-migranter som tigger för
sitt levebröd. Samtidigt som hemlösheten,
missbruket och ensamheten inte minskar
bland de som är uppvuxna i Uppsala. Katastrofer sker dagligen, både ute i världen
och i enskilda människors liv. Vår uppgift är
att fortsätta bemöta alla dessa behov och
att arbeta för en god sak. För att kunna
göra det krävs professionella medarbetare
med mycket vilja och höga ambitioner och
det har Uppsala Stadsmission. Varje dag året runt – ser jag anställda och volontärer
som anstränger sig för att göra sitt yttersta
i sitt uppdrag. Här ser vi medarbetare som
med lyhördhet, kompetens och kärlek finns
där för sina medmänniskor när de behöver
det som mest. Utan medarbetarna och

volontärerna hade Uppsala Stadsmission
inte kunnat driva de verksamheter vi har i
dag. Verksamheter som blir fler och fler i
och med att behoven ökar. Därför är det
viktigt att vi är många som hjälps åt att
göra något för en god sak.
Under året som gick talade myndigheter om en systemkolapps. I många fall
ser Uppsala Stadsmission istället att det
handlar om att hitta alternativa lösningar. Tillsammans med andra vill vi vara
med och förändra. Det ledde till att vi i
slutet av året förberedde ett boende för
ensamkommande flyktingbarn och unga.
Som professionell idéburen organisation
fortsätter vi att kämpa för att få politiker
och tjänstemän att förstå de möjligheter som finns utifrån vår roll: att se den
enskilda människan som uppdragsgivare. I
verksamheterna vill vi lindra och förändra
både akut och långsiktigt. Vi ska snabbt
kunna starta och avveckla verksamheter
utifrån rådande behov och resurser. Ofta,
fungerar vi som komplement till andra organisationer eller myndigheter och arbetar
både uthålligt och långsiktigt

människa som vill och behöver förändring.
Vi är en pusselbit som gör att livet kan ta en
annan vändning och fler kan ta kommandot över sina liv. Inför kommande år önskar
vi en fördjupad dialog med myndigheter
för att hitta en ännu bättre struktur hur vi
kan samarbeta. Den synliga utsattheten på
gator, torg och i tidningar har under året
väckt engagemang. Strax före jul gav Uppsala Stadsmission ut boken med namnet
”För en god sak”. Boken var ett samverkansprojekt mellan oss och en rad företag,
där en entreprenör i Uppsala Stadsmissions
Råd tog initiativet till projektet. Många från
näringslivet var med på tåget. I innehållet
lyfts modiga människor fram direkt från
våra verksamheter, sida vid sida med restaurangägare som talar om erfarenheter och
recept. Vår strävan är att fortsätta arbeta för
människor i utanförskap, både med akuta
insatser och långsiktiga projekt. Vi är redo
att ta tag i nya utmaningar, oavsett om
det handlar om traumatiserade flyktingar,
hemlösa eller våldsutsatta kvinnor. Genom
att fler engagerar sig kan Uppsala Stadsmission göra mer. På så vis kan Uppsala bli en
mänskligare stad.

Jag är övertygad om att vi som organisation kan förändra och göra skillnad för den

Margaretha S Paras
Verksamhetschef, Uppsala Stadsmission
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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 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 förändrad livssituation. 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 och
stänga en dörr efter sig – först då finns
en bestående livsförändring inom räckhåll. Människor får stöd genom samtal,
aktiviteter, sysselsättning, kontakt med
myndigheter, mat och gemenskap.

VI KAN SE EN ÖKNING BLAND
DESSA GRUPPER:

De öppna verksamheterna erbjuder ett
komplement till samhället i övrigt. En plats
där alla får vara med. Under 2015 har vi
drivit fyra öppna verksamheter, nämligen

– Människor med psykisk ohälsa
– Unga vuxna män som saknar sociala
nätverk och med ett beroende
– Äldre i ekonomisk utsatthet
– Utsatta EU-medborgare i hemlöshet

11

Crossroads, Mikaelsgården, Gränden och
Soppmässan. Ambitionen är att alla som
bor och vistas i Uppsala ska ha en plats
att gå till där man får stöd och upplever
gemenskap.

Crossroads
Crossroads är ett öppet dagcenter som erbjuder stöd
och hjälp till utsatta EU-migranter och 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.

SÄRSKILDA HÄNDELSER
Inom verksamheten har vi kunnat starta
tidningsförsäljning och korgförsäljning.

FINANSIERING
Gåvogivare, Uppsala kommun och
Svenska PostkodLotteriet.

ÅRET SOM VARIT
Under 2015 har det främst varit romer
och icke romer från Rumänien, tredjelandsmedborgare samt några stycken
asylsökande och papperslösa som besökt
verksamheten.
De kvinnor som önskat har kunnat få råd
i kvinno- och hälsofrågor samt information om preventivmedel av barnmorska.
Ambitionen har varit att kvinnorna sedan
sprider kunskapen vidare hemma i
Rumänien till andra i sin närhet.

Under året har
Crossroads haft
kontakt med
omkring

400

unika personer.

Dagligen har
Crossroads haft ca

36
besökare

Det är många ur målgruppen som sluppit gå runt med värk, eftersom de blivit erbjuda hjälp med tandvård. Dessutom har Folktandvården ibland erbjudit lagning av tänder och har alltså inte bara
dragit ut dem. Inom verksamheten har vi startat både tidningsförsäljning och korgförsäljning, med ambitionen att hitta nya vägar
till försörjning. Under de kallaste veckorna i november har så pass
små barn som sex veckor gamla sovit utomhus i bilar.
Under året har vi varit tre anställda som arbetat tillsammans med
volontärer. Volontärerna har varit med och bidragit praktiskt med
tillredning av frukost, disk och städ. En särskild grupp volontärer
har arbetat med att hjälpa tredjelandsmedborgare med bl.a. CV
och jobbsökning.

”Vem skulle hjälpa mig om inte ni
fanns? Jag har ingen annan varken
här eller hemma i Rumänien.”
Mirabela Cantaragiu 31 år som fick stöd av Crossroads när hon födde sin son på
Akademiska sjukhuset. Våra medarbetare lämnade över barnvagn, barnkläder och
blöjor på sjukhuset och såg till att den nyfödde fick resedokument så att mamman
kan ta med honom hem till Rumänien. Mamman och sonen får fortsatta hjälp,
som mat, värme och gemenskap i vår verksamhet Crossroads.
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EU-migranter som resurs
– Jobb istället
Projektet ”EU-migranter som resurs” har som mål
att bidra till att fler EU-migranter kommer i arbete.
Projektet erbjuder arbetsträning kombinerat med
yrkessvenska och samhällsinformation till utsatta
EU-migranter som främst försörjer sig genom tiggeri, men även till fattiga tredjelandsmedborgare.
Inom projektet uppsöker medarbetare potentiella arbetsgivare som vill utveckla kontkreta
alternativ till tiggeri och visa
goda exempel på hur det går att
deltagare
genomförde
lyckas med arbetsintegrering.
praktik
EU-migranter som resurs är ett
gemensamt projekt inom Riksföreningen Sverige Stadsmissioner. Projektet finns i fyra städer
deltagare fick
arbete under
– där Uppsala är en av dem.

5
5

FINANSIERING
Svenska Postkodlotteriet

ÅRET SOM GÅTT
Under hösten har verksamheten erbjudit
språk- och arbetsträning, hjälp med
inskrivning på Arbetsförmedlingen,
CV-skrivande och rådgivning samt införskaffning av samordningsnummer och
anmälan till SFA. Dessutom har vi kunnat
förmedla tjänster, bl.a. i ett samarbete
med Gränby centrum och genom två
beställningar av privatpersoner. Genom
praktik har människor fått arbetslivserfarenhet samt fler verktyg för att klara
sig på arbetsmarknaden.

kortare tid genom
samarbete med
Gränby Centrum

19

deltagare har fått
språkundervisning

2

personer
erbjöds jobb

MEDARBETARE
Två medarbetare har delat på sammanlagt en heltidstjänst

”Jag är glad över chansen jag fått som
julklappsinslagare! Jag har arbetat
en helg nu och det kändes bra, folk
tackade och verkade nöjda. Mest av
allt önskar jag mig ju ett riktigt jobb.”
Torino som varje helg under december arbetade med att slå in människors
julklappar i Gränby Centrum.
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Gränden
Verksamheten är en öppen mötesplats för
människor som av olika anledningar är daglediga, t.ex. sjukskrivna, arbetslösa eller pensionärer.
Många av dem som kommer till Gränden lider av
psykisk ohälsa och ensamhet. Verksamheten erbjuder ett sammanhang att vara i, någonstans där man
kan bli sedd.
ÅRET SOM GÅTT
Under året som gått har fler människor med psykisk ohälsa sökt
sig till verksamheten. Gemensamt för dessa personer har varit
behovet av att hitta en lugn miljö att komma till. Flera har även
uttryckt en önskan av att träffa andra och vara en del av ett
sammanhang.
Det har även varit många daglediga
äldre som regelbundet besökt Gränden.
De äldre söker i större utstäckning en aktivitet att gå på som sång eller poesiläsning, än vad andra gör. Många av dem
som kommer till Gränden har uttryckt
att behovet av gemenskap inte nödvändigtvis innebär behovet av att prata
med människor. Det kan räcka med att
komma in i en miljö där andra finns för
att uppleva gemenskap.
Verksamheten har haft 10 studiegrupper/termin med 3–12 deltagare i
samarbete med Sensus. På de läger som
arrangerades i Breidagård, Strömsborg
och Undersvik deltog sammanlagt 22
personer. På den årliga jullunchen deltog
49 gäster och tio volontärer.

20

besökare/dag
Vi har delat ut

47
81

matkuponger och

fikakuponger

FINANSIERING
Gåvogivare, Föreningsbidrag från Uppsala kommun,
företagsvänner och Svenska PostkodLotteriet

MEDARBETARE
3 personer (en heltid, en 75% och en på 3 tim./vecka)

”Till Gränden kommer jag för att ta en
kopp kaffe. Jag kan sätta mig och lyssna
på folk som pratar eller komma i prat
med någon – eller ja, bara sitta ett tag”
Ingunn
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Mikaelsgården
En öppen dagverksamhet som stödjer människor
med vardagsbehov som mat, dusch, tvätt och kläder
samt i kontakter med myndigheter och närstående.
Verksamheten arbetar både med att tillgodose vardagsbehoven och långsiktligt med myndighetskontakter. Det är besökarens behov som styr uppdraget.
Till verksamheten kommer främst människor som
lever i hemlöshet och stor social utsatthet. De flesta
besökare har ett tungt missbruk, är kriminella och
hemlösa. Verksamheten arbetar med fokus på det
friska hos gästerna vi möter.
FINANSIERING
Gåvogivare, stiftelser och fonder, företagsvänner, föreningsbidrag
från Uppsala kommun och Svenska kyrkan i Uppsala.

ÅRET SOM GÅTT
Till verksamheten söker sig människor med tungt pågående
missbruk, psykisk ohälsa och hemlöshet. Det gemensamma för
alla som kommer till Mikaelsgården är att de har en oförmåga
som gör att det inte får del av det samhället erbjuder. Många
faller ”mellan stolarna”. Under året har verksamheten sett en
stor ökning av människor med svår psykisk ohälsa. En del sover
ute på offentliga toaletter, en del i källare eller garage, en del har
någon form av stödboende men klarar ändå inte av sitt liv. Under
året har verksamheten kunnat se att flera ur målgruppen sökt sig
till Uppsala från andra delar av Sverige. Men på grund av att de
inte är skrivna i Uppsala har de inte heller rätt till någon hjälp från
Uppsala kommun. Verksamheten har även mött många yngre
missbrukare, den yngsta nu född 1993.

”Om inte Mikaelsgården
hade funnits hade jag varit
en jordgubbe i dag”

En stor del av medarbetarnas tid går år att vägleda människorna
i deras kontakter med myndigheter. Det innebär t.ex. hjälp med
överklagan och information om socialtjänstens arbetssätt.
Det är flera från målgruppen som när de äntligen fått lägenhet
inte klarar av de krav som en bostad kräver. Många blir sittande
stirrande i väggen. Andra öppnar
inte sin post eller glömmer att
slänga sopor. En av personerna
har inte haft ström under hela
hösten. Medarbetare har därför
gjort omkring 25 hembesök hos
gäster/dag
dessa personer för att stödja dem
i deras boende.

50–80

Under juldagarna upp till

MEDARBETARE
Tre personer är heltidsanställda:
En husmor, en vägledare och en
föreståndare. Två verksamhetsvärdar motsvarande 1,5 tjänst.
Timvikarier och volontärer.

100

personer

55

lagade måltider har i
snitt serverats varje dag

15

Soppmässan
Soppmässan är en öppen verksamhet för alla. Det
är just det som gör verksamheten unik. Av blandningen skapas en gemenskap, bortom skiftande
livssituationer och erfarenheter. Här förverkligas
integration och mångfald. Soppmässan börjar med
en enkel måltid, följt av mässa för att sedan avslutas
med fika.
ÅRET SOM GÅTT
Under året har restauranger inte enbart skänkt soppa till Soppmässan, utan även annan mat som t.ex. hamburgare och grytor.
Soppmässan har lockat ovanligt många frivilligmusiker. Totalt har
omkring tio körer uppträtt och medverkat. Soppmässan har även
haft en volontär som teckentolkat alla psalmer under mäs�san. Under hösten fick Soppmässan besök av ärkebiskop Antje
Jackelén. När ärkebiskopen gästade Soppmässan hamnade hon
bredvid Conny som är hemlös och säljer
Situation Stockholm. De hade ett fint
möte och samtal emellan. Dagen efter
berättade Conny stolt på Mikaelsgården
att han hade haft ärkebiskopen som
bordsdam. Verksamheten hade även
besökare/gång
öppet under nyårsafton, då serverades
det extra festlig smörgåstårta.
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SOPPMÄSSAN startar torsdagar kl 18 i Samariterhemmets 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 är ett samarbete mellan Uppsala
Stadsmission och Svenska kyrkan.

MEDARBETARE
Två medarbetare från Mikaelsgården har arbetat på soppmässan.

”Människors möten på Soppmässan är
unika för att det handlar om människan
som hon är och som hon är skapad. Inte
om vem du är, var du kommer ifrån eller
vad du jobbar med. Det viktiga är att du
är du och att du är här.”
Björn

16

Kvinnobyrån
Kvinnobyrån erbjuder stöd till våldsutsatta kvinnor
och tjejer, ensamstående mödrar samt deras barn.
Behoven är många och ofta stora. Kvinnor som varit
utsatta för någon form av våld, psykiskt, fysiskt,
sexuellt eller ekonomiskt, 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. Verksamheten tar även emot ensamstående
mammor med ett svagt nätverk och små ekonomiska resurser. Många av de kvinnor som vi möter inom
verksamheten kämpar med att få livet att gå ihop.
Här spelar Kvinnobyrån en viktig roll att skapa nya
kontakter samt att träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter.
MEDARBETARE
En föreståndare på heltid samt
två personer på timmar.
Volontärer 17 stycken.

FINANSIERING
Socialstyrelsen, Uppsala kommun samt via
fonder och stiftelser.

Totalt har
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”Jag blev rörd till tårar på julfesten
som Kvinnobyrån hade. Stadsmissionen ger så mycket till de som
behöver. Jag är så tacksam över att
de finns och att det finns så många
andra som hjälper till! Det betyder
så oerhört mycket.”

kvinnor deltagit
och 14 barn i
verksamheterna.

ÅRET SOM VARIT
Kvinnobyrån har under året erbjudit stöd i
nätverkande, kontakter med myndigheter
och samtal till utsatta kvinnor. Olika träffpunkter på Kvinnobyrån är Vänta-barngrupp och Babykafé, Kvällscafét, Individuella samtal med terapeutisk inriktning
samt stöd med anonymt boende. Under
hösten anordnades ett tillfälle då deltagarna kunde delta i frigörande dans, något
som var mycket uppskattat. Kvinnobyrån
erbjöd även meditation till deltagarna vid
två tillfällen. I slutet av året anordnade
verksamheten en julfest för Kvinnobyråns
deltagare. På julfesten bjöds deltagare på
en julmiddag och julklappar delades ut
till mammor och barn. Totalt 22 personer
deltog, 12 kvinnor och 10 barn.

Kvinnobyrån har
tagit emot

30

”Jenny”, deltagare på Kvinnobyråns julfest

kvinnor i stödoch krissamtal
Kvinnobyrån har
tagit emot

28

kvinnor inom
gruppverksamhet
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Totalt har

97

personer fått
arbetsträning
under året.

Arbetsträning och
socialt företagande
Med uppgiften kommer självförtroendet och egenmakten
Det är inte alla som har ett arbete att gå
till i Uppsala. Med 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 arbetet 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. Det gör vi
med hjälp av arbetsträning, vidarutveckling
av arbetsförmåga, mentorsprogram och för
några som arbetstränar även möjligheten
att gå vidare till en 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 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 Ar-
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betsförmedlingen erbjuda 30 arbetsträningsplatser. De som blivit erbjudna
arbetsträningsplatser har varit arbetslösa
eller sjukskrivna under mycket lång tid.
Bland de arbetstränande fick 14 personer
utvecklingsanställning på Uppsala Stadsmission under förra året. Platserna finns
inom finsnickeri, REMAKE, bokbinderi,
kafé, lunchservering, bakning, matlagning, hantverk, städning och mycket mer
inom fem olika verksamheter.
Arbetsträningen har erbjudits på Hantverksslussen, Gränden, Secondhandbutikerna samt enstaka platser på Katedralkaféet och Mikaelsgården.

Ebbastegen
Ebbastegen vänder sig till nyanlända kvinnor som
är inskrivna på etableringen i Arbetsförmedlingen.
Här erbjuds kvinnorna stöd, motivation, de rätta
verktygen för att förstå hur samhället är format och
uppbyggt samt arbetsträning. Det innebär att kvinnorna får vägledning i språkövning, ekonomi, kultur, samhällskunskap, arbetsmarknadskunskap, socialt företag,
hälsa och friskvård. Inom projektet erbjuds kvinnorna
både gruppvägledning och individuell coachning.
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).

UNDER ÅRET
Ebbastegen har under 2015
utvecklat modellen (Ebbastegens
modell), där språk, teknik, hälsa
och arbetstänkandet står i centrum. Istället för att ha separata
gruppaktiviteter i språk och
teknik, har de blivit integrerade i
alla aktiviteter.
Verksamheten har även
utvecklat hälsofrämjande
aktiviteter som är anpassade till
kvinnornas behov och intresse.
Aktiviteterna som hålls en gång
i veckan har fokus på Avslappning och Rörelse.

MEDARBETARE
3 anställda och två handledarassistenter (gamla deltagare
som blir heltidsanställda i sex
månader.)

FINANSIERING

33

kvinnor har deltagit under
2015. Samtliga har gått
vidare.

21 av 32
kvinnor gjorde praktik
inom Uppsala Stadsmissions
verksamheter eller annan
lämplig arbetsplats utifrån
deltagarens önskemål

67%

praktiserade

22%

fick arbete

19%

gick vidare till studier
annat än SFI

Arbetsförmedlingen

”Ebbastegen har gjort mig väldigt optimistisk! Jag har fått många nya vänner
som delar liknande upplevelser. Vi avlastar och stöttar varandra. Och när jag
blir ledsen uppmuntrar personalen mig.
Jag trivs i Sverige och hoppas att jag och
min familj kommer att integreras bra.”
Huda som deltagit i Ebbastegen under 5 månader och gjort sin praktik som
undersköterska.
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Hantverksslussen
Hantverksslussen är ett socialt företag som arbetar
med arbetsinriktad rehabilitering och för att skapa
fler arbetstillfällen i Uppsala. Vi värdesätter att arbetet får ta tid och växa fram under god gemenskap.
ÅRET SOM VARIT
Hantverksslussen har under året TAGIT EMOT ARBETSTRÄNANDE från Uppsala Kommun och Arbetsförmedlingen. De flesta som
kommer till verksamheten har en psykiatrisk funktionsnedsättning
och är långtidsarbetslösa.
Under året har EN NY VERKSTAD STARTAT på Hantverksslussen, nämligen ett
bokbinderi. Verksamheten binder böcker
för hand med olika uttryck i form och färg
av återbrukat material och papper som är
FSC-certifierat och åldersbeständigt.
Hantverksslussen har TILLVERKAT OCH
PRODUCERAT ETT INREDNINGSKONCEPT till stadsmissionernas second
hand-butiker, samt designat och inrett
Samariterhemmets café.
Under hösten arrangerade Hantverksslussen för andra året i rad UPPSALA
STADSMISSIONS DESIGNPRIS. I år vann
studenten Mimmi Sendel med Lion Light.
Lion Light är en ljusstake i form av ett
beskyddande lejon tillverkat i återvunnet
tenn. Vinnaren Mimmi Sedel har fått sin
produkt tillverkad på Hantverksslussen.

FINANSIERING

41

arbetstränade
under 2015

4

anställningar från
målgruppen

7

personer gick
vidare till
utbildning,
praktik, eller
anställning
på andra
arbetsplatser.

Vi har tre olika verkstäder:
BOKBINDERI

Uppsala Kommun, Arbetsförmedlingen
och egen försäljning

”Gemenskapen här är viktig! När vi får
bråttom med beställningarna hjälps vi
åt så att det blir klart i tid.”
Sergei fastnade i en sjukskrivning. I Finsnickeriet på Hantverksslussen har han väckt liv i sitt konstnärliga intresse samtidigt som
han försöker hitta tillbaka till arbetslivet.
– Jag har en konstnärlig ådra och är intresserad av att lära mig
finsnickeri, berättar Sergei. Han fortsätter,
– Gemenskapen här är viktig! När vi får bråttom med beställningarna hjälps vi åt så att det blir klart i tid. Egna projekt läggs då
åt sidan till förmån för de beställningar som vi får till Hantverks
slussen. I framtiden kan jag tänka mig att öppna något eget. Men
först vill jag satsa på en rejäl utbildning efter Hantverksslussen.
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FINSNICKERI

REMAKE

Katedralkaféet
I Katedralkaféet erbjuds servering till enstaka besökare såväl som grupper. Katedralkaféet har som mål
att öka intäkterna till Uppsala Stadsmissions öppna
verksamheter, samt erbjuda arbetsträning.
ÅRET SOM VARIT
Under året har här anordnats minnesstunder samt högtider som dop och bröllop
i kaféet. Kaffe, hembakat och lunch har
serverats dagligen. Kaféet har dessutom
kontinuerligt fått besök av både stora
och små konferensgrupper. Varje söndag
erbjuds det kyrkkaffe av volontärer. Utöver
den ordinarie serveringen arrangeras olika
aktiviteter, som julgröt på juldagen. Överskottet går till Uppsala Stadsmission.

3
3

som har
arbetstränat

anställda med
lönebidrag

Första gången jag kom till Katedral var
jag jättenervös! Jag hade varit sjukskriven så länge. Men det blev helt perfekt.
Det är utvecklande att träffa många
olika människor och så är ingen dag den
andra lik. Vi gör allt från att förbereda
för bröllop, dop och minnesstunder till
att fixa smörgåsar, skära sallad och duka
fram frukt.”

Katedralkaféet
Anrikt 1700-tals kafé

Maria på Katedralkaféet
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Second Hand-verksamheten
Uppsala Stadsmission driver två Second Hand-butiker
som sociala företag i Uppsala. Vi satsar på begagnat
och återbruk samtidigt som vi skapar förutsättningar
för människor att närma sig arbetsmarknaden.
I butikerna på Fyrisvallsgatan 11 och Gottsunda centrum säljs
kläder, böcker, husgeråd, möbler och mycket annat. När du handlar
i våra second hand-butiker bidrar du till ett hållbart samhälle där
prylar och kläder återanvänds samtidigt som det skapar möjligheter
för människor att växa genom arbetsträning och praktikplatser.

SÄRSKILDA HÄNDELSER UNDER ÅRET
START AV DEN NYA GÅVOMOTTAGNINGEN intill second
hand-butiken vid Fyrisvallsgatan 11.
I slutet av året startades en NY SECOND HAND-BUTIK INNE I
GOTTSUNDA CENTRUM. Uppsala Stadsmission har därmed blivit
den första second hand-butik i Uppsala att etablerat sig inne i ett
varuhus.
MOMSFRÅGAN har lyfts under året då riksdagen tog ett beslut
om att momsbelägga försäljning av begagnade varor. Ett intensivt
arbete startade för att få ändring av beslutet som skulle påverka
många organisationers förmåga att utföra viktigt hjälparbete. I
slutet av 2015 kom beskedet att ideell second hand-verksamhet
fortsättningsvis ska momsbefrias.

SECOND HAND-BUTIKERNA
2015 omsatte Second hand försäljningen 3,2 MILJONER.
En ökning med 15 % jämfört med föregående år.

ÅRETS SOM GÅTT
Uppsala Stadsmission fick ett erbjudande från kommunen om en
lokal inne i Gottsunda Centrum. Oktober/november användes för
planering, ombyggnad och utformning av en ny second hand-butik. Rekrytering av personal, handledare och arbetsledare genomfördes. Den 18 december invigdes den nya butiken på 600 kvm.
Allt med en ny konceptuell inredning, som beställdes från vårt sociala företag Hantverksslussen. Att en ny butik skulle starta i Gottsunda Centrum fick genomslag i media tillsammans med ett stort
intresse från allmänheten och höga försäljningssiffror. I samband
med etableringen av den nya butiken bestämdes även att butikerna
skulle investera i ett nytt kassasystem. Båda butikerna arbetar med
miljöfokus och för att minska ”sopberget”. Butiken vid Fyrsivallsgatan 11 slog säljrekord per månadsförsäljning under oktober då
det såldes för 330 000 kr. Det var första gången Uppsala Stadsmission klev över trehundratusen. Under året har gåvomottagningen
skickat ca 100 kilo med kläder, skor och andra förnödenheter till
verksamheterna Mikaelsgården. Gåvomottagningen förser även
verksamheten Crossroad med kläder och skor.

I butiken har vi ett snitt på 450 besökare varje dag
inkluderat både kunder och gåvogivare
GÅVOMOTTAGNINGEN
10–30 givare dagligen.
Kläder och textiler/vecka: 0,5–1,5 TON.
LASTBILEN
160 hämtningar under året (vilket motsvarar ungefär
en hämtning per dag, med tanke på arbetsdagar).
MEDARBETARE
14 anställda. Av dem har 9 personer en
tillsvidareanställning

8 personer har, sedan tidigare, gått från arbetsträning till
någon form av anställning med lönestöd
Under 2015 har 1 person fått en utvecklingsanställning

FÖRETAGSVOLONTÄRER GE Healthcare och SCRO.

ARBETSTRÄNING
29 personer från Arbetsförmedlingen/ Navet/Trygghetsrådet
har haft arbetsträning/praktik i Second hand-verksamheten

FINANSIERING Försäljning av varor, försäljning av handledningstjänster, Uppsala kommun och Arbetsförmedling.

4 personer har haft arbetsträning genom vår verksamhet

”Här kan jag drömma om ett nytt liv.
Här på Gåvomottagningen får jag
mycket hjälp, nya erfarenheter
och träffar nya människor.”

Ebbastegen
VOLONTÄRER
Totalt har 11 personer gjort enskilda volontärinsatser
framför allt på lagret och gåvomottagningen

Anwar som arbetstränat på Gåvomottagningen.
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Insamling & ekonomi
INSAMLING

KYRKLIGA ORGANISATIONER

Insamling från privatpersoner, företag och
stiftelser är helt avgörande för att Uppsala
Stadsmission skall kunna driva flera av
verksamheterna. Under 2015 har givandet
fortsatt att öka vilket tyder på ett växande
förtroende från givarna.

En viktig del av de insamlade medlen
kommer från kyrkliga organisationer som
Uppsala stift, pastorat, församlingar, diakonikretsar och syföreningar. Under 2015
bidrog de med 523 tkr.

Totalt fick Uppsala Stadsmission 17 970 tkr
i insamlade medel samt offentliga bidrag
från Uppsala kommun, arbetsmarknadsbidrag och statliga myndigheter.

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
är förmånstagare till PostkodLotteriet. De
medel som kommer in fördelas mellan de
olika stadsmissionernas verksamheter. Under 2015 fick Uppsala Stadsmission motta
1 087 tkr som fördelades mellan Mikaelsgården, Gränden och Kvinnobyrån. PostkodLotteriet drivs av Novamedia Sverige
på uppdrag av Svenska PostkodFöreningen
och har ett femtiotal förmånstagare.

PRIVATPERSONER
Privatpersoner bidrar med gåvor i form av
pengar, kläder eller saker som gör stor nytta för organisationen. Totalt bidrog 3 100
givare med 2 956 tkr under 2015. 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 270 företag och organisationer under
2015. Alla dessa företag och organisationer
bidrog med produkter och tjänster till ett
stort värde samt totalt 1 681 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.

STATISTIK
VERKSAMHETSINTÄKTER
0,2%

SVENSKA POSTKODLOTTERIET
24,1%

33,6%

42,1%

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 – FRIVILLIGORGANISA
TIONERNAS INSAMLINGSRÅD
Uppsala Stadsmission är medlem i FRII –
branschorganisation för innehavare av
90-konto, och följer FRII:s kvalitetskod.

Gåvor 7 974 tkr
Bidrag 9 996 tkr
Försäljning och
hyresintäkter 5 718 tkr
Medlemsavifter 35,5 tkr

GÅVOR OCH BIDRAG
2,9%
6,0%

STIFTELSER OCH FONDER

8,0%

Stiftelser och fonder bidrar med gåvor
i form av pengar. Den enskilt största
gåvan under 2015, på 1 727 tkr kom från
Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Totalt
bidrog stiftelser och fonder med 3 167 tkr.

20,7%

9,4%
13,9%
9,6%
16,5%

13,0%

Uppsala kommun 3 721 tkr
Arbetsmarknadsbidrag 2 505 tkr
Statliga myndigheter 2 330 tkr
Allmänheten 2 956 tkr
Diakonistiftelsen
Samariterhemmet 1 727 tkr
Företag och organisationer 1 681 tkr
Övriga stiftelser och fonder 1 440 tkr
Svenska PostkodLotteriet 1 087 tkr
Kyrkliga organisationer 523 tkr

23

Styrelsen

RÅDET

Annica Hellström, Regionchef (Mellersta regionen)
Swedbank

Thomas Sonesson,
styrelseordförande, entreprenör

Annica Anderbrant, domprost Uppsala
Domkyrkoförsamling

Tore Jonsson, Handlare ICA
Nära, Stabby

Anna Sundström, VD Södra
Tornet

Elisabeth Stenberg, verksamhetschef
Unga Kvinnors Värn

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

Eva Wallentinsson, marknadschef Länsförsäkringar

Hans G Svensson, Egenföretagare och konsult

Gunnar Hedberg, tidigare ordförande
kommunstyrelsen i Uppsala

Ann-Christin Norrström, tidigare VD på
Länsförsäkringar i Uppsala.

Katarina Funseth Hornay,
företagsrådgivare Skandia

Mary Nilsson,
Socialchef Knivsta Kommun

Erland Olsson, VD Sofrosyne för bättre
kvalitet i vården
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Thomas Sonesson, konsult
och ordförande Uppsala
Stadsmission

Tack till…
FÖRETAG
4Sound
Abbott & Mosley
Abbott Medical Optics
Advokatfirma Lindahl
Agility
Ahlford Advokatbyrå
Alex & Martin Fotografer & Producenter
Alla fötters Fotvårdsklinik
Alpha CE
Anders and mine
Andersson & Tillman
Andreas and boende
Annelie K Choklad och praliner
Anton Winqvist Fastighetsförmedling
Apoteket Uplands Vapen
Arkivexperten i norr
Arrenius & Company
Arvid nordkvist
Aspholmen Fastigheter
Avante Utvecklingskonsult
Bageri Brantingstorg
Barber & Babes
Barnskoexperten i Uppsala
BDH Ledarskap
BDO
BDO Mälardalen
Beijer Alma
Benkes skafferi
Biltema
Biva AB
Blender – Joseph Lahyani
Bolander & Co
Bosse’s friserare
Bunkerhill
Café Bistro Comedie
Cajsas kök
Centralkonditoriet
Chocolat Svava
Clearon
Coca-Cola i Sverige
Coeli
Consulting group
Coop Station
Créperie Lemoni
D&J Giftcard Support
Danske Bank i Uppsala
Dea Axelssons
Deal Management Nordic
Designtorget Kulturhuset
Designtorget Uppsala
Domarbo Skog
Domtrappkällaren
Donald Davis & Partners
Dr. Falafel
Dryck
Dwell
Dynamic Sverige
Ekeby städ
Elgruvan
Enerchi Coaching, Åsa Jern
English Edit Europe

Eriksbergstandläkarna
Etraveli
Fensala
Feskarn i Saluhallen
Filippa K
Foodmark
Forsa hembageri
Forumgallerian
Fotograf Hans-Åke Lerin
Fotograf Jim Elfström
Fresenius Kabi
Fresh Air Ventilation
Friskis och svettis Uppsala
Fruntimmersföreningen i Uppsala
Fyrisbiografen
Fyrissenap
Fågelsången Gränby Centrum
Förenade Care Äldreboende Liljefors torg
Företagsväxter
GAL
Gallerix
GE Healthcare Bio-Sciences
Gränby Centrum
Gulliksen Consulting
Guntherska Hovkonditoriet
Hambergs Fisk
Hanazacka
Happy food
Hellströms veterinär praktik
Hemköp Svava
Hemtex
HGS Konsult
Himla
Hodja
Holmlunds
Hotel Villa Anna
Hotell Kristina
Hotell Linné
HSB Uppsala
Hårcompaniet
ICA City Supermarket
ICA Kvantum Gottsunda
ICA Kvantum Gränby Storbutik G Carlson
ICA Nära Stabby
ICA S:t Per Gallerian
ICA Supermarket Luthagens liv
ICA Supermarket Tunaberg
ICA Torgkassen
iHUS, Uppsala Kommuns Industrihus
IKEA Uppsala
Incup
Inpress
Internet Broker
Iustus Förlag
Jaber
Janssons Bygg & Allservice
Jay Fu’s
Jobbet.se
Kadbano
Kafe Kardemumma
Kellogg’s
Kompetensakademin i Norden
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KPMG
Kriss S:t Per
Kronans Apotek Uppsala Kvarnen gallerian
Kulturkaféet
Kung Markatta
Kungs BH:n
Landings Hovkonditori
Lanz Education
Larhammar Consulting
Ledarskap
Leg. tandläkare Katarina Svahnström
Lindvalls kaffe
Linton business group
Lisens Skafferi
Lush
Länsförsäkringar Uppsala
Lövuddenakademin Öst
Magdalena Kontorstjänster
Malmstensbutiken
Maria Masoomi
Markona
Matador Kommunikation
Matti Karhunen Bygg
MEAs fastigheter
Mediahuset UNT
Medori
Melgessons kök
Messob
Meza Grill & Bar
Montree
MT cykel
MTAB Transport & Spedition
Mumma
Mäkarfirman Widerlöv & Co
Naturkompaniet
NCC Boende
NCC Construction Sverige
Nelins
New-Yorker
Nordic Knights
Norrgavel
OCAY
Pedagogisk konsult
Peter Rylander
Phadia Thermo Fisher Scientific
Pino’s
Potplant
PQR Consult
PQR International
Pressbyrån
Procter & Gamble
Profilix
Psykosoma
PWC
RA Motor
Regal Components
Riksmäklaren i Uppsala
Rolans Herrmode
Rydbergs
S 2 communication
SCA
Scandinavian CRO AB

SH Bygg, sten och anläggning
Sisfyfors fastighetsförvaltning
SkiTotal
SkiTotal Cykel
Skogsvårdarna i Uppland
SOBAB
Sodexo
Solar-Screen
Stickspåret
Strandgruppen
Strandnära
Studentbokhandeln
Stuns
SVART inredning & design
Svava gallerian
Svenska Postkodlotteriet
Swedbank
Svenssons Korg
Särsta Värdhus
Södra tornet kommunikation
Tallstigen Fastigheter
Teubers rör
Thorén Business School
Tidtryck i Uppsala
Torfolk gård
Trattoria Commedia
Triller mat och bröd
Trolltyg
TTLF Uppsala 1
Tuneip
Twilfit
Ulva gubben
Unico Restaurang
Unos Brodyrproduktion
UNT
Upplands Boservice
Upplands Energi
Uppsala Auktionskammare
Uppsala Handkraft
Uppsala kommun fastighets
Uppsalahem
Wallin Advokatbyrå
Welcome Uppsala
Wenngarn restaurang och event
White Arkitekter
Villa Romana
Viva Media
WOC Marketing
WRS
Yo & Berry Gränby Centrum
Zellout
Åhléns
ORGANISATIONER
Arlanda Hemvärnet
Barncancerfonden
Cikada
Fackförbundet ST inom
universitet/högskoleomr
Grekiska förening
Hjälpstickan
Hörselskadades vuxendövförening
i Uppsala Län
IF Metall klubben på Fresenius Kabi
Incup
ISUN
Jensen gymnasiet Uppsala

Johanniterorden
Kalmar nation
Kunskapskolan
Lions club i Uppsala
Länshemslöjdkonsulenterna
Länsö Norra Tomtägarförening
Medborgarskolan
Musik i Uppland
Musiklådans förskola
Ordensällskapet W:6
Pensionerade farmacevters förbund
Ramsta Centerkvinnor
S:t Johanneslogen Stenbocken
SKTF:s pensionärssektion i Uppsala,
Vision i Uppsala
SPF Björken
Studentkåren vid Johanneslunds
teologiska högskola
Svea Orden av Uppsala Östra Aros
Svenska Handelskammaren i Uppsala
Svenskakyrkan utlandet
The Good Flow Project
UNT weekendbikers
Upplands muséet
Uppsala Basket
Uppsala Carolina Rotaryklubb
Uppsala Carolina Soroptimistklubb
Uppsala folkhögskola
Uppsala kommun
Uppsala konstmuseum
Uppsala musikklasser
Uppsala Peace and Development
Students’ Association
Uppsala RotaryKlubb
Uppsala-Norra Rotaryklubb
Upsala-Aros Rotaryklubb
STIFTELSER OCH FONDER
Anna Geijers stiftelse
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Johanniterorden
Kronprinsessan Margaretas fond
Magnus Bergvalls stiftelse
Mikaelsfonden
Skebostiftelsen
Stiftelsen Barn och Miljö
Stiftelsen Elisabethemmet
Stiftelsen Gillbergska Barnhemmet
Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond
Åhlen-stiftelsen
KYRKLIGA ORGANISATIONER
Almunge församling
Alsiken församling
Alunda församling
Alundas kyrkliga syförening
Björklinge församling
Björklinge kyrka
Björklinge kyrkliga syförening
Björklinge Skuttunge Viksta pastorat
Bollnäs kyrkliga syföreningen
Bälinge norra kyrkliga syförening
Bälinge södra kyrkliga syförening
Börje kyrkliga syförening
Caritas S:t Lars
Carlsborgs Diakonikrets
Danmark Funbo församling
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Danmarks kyrkliga syförening
Diakonistiftelsen Samariterhemmets kyrka
Ekeby kyrka
Enåkers kyrkliga syförening
Equmeniakyrkan Örbyhus
Eriksbergskyrkan
Faringe församling
Fröslunda syförening
Funbo församlings musikcafé
Funbo kyrkliga syförening
Gamla Uppsala församling
Gottsunda syförening
Gryta kyrkliga syförening
Hagby kyrkliga syförening
Heby kyrkliga syförening
Heliga Annas ortodoxa församling
Huddunge församling
Husby-Långhundra församling
Håbo pastorat
Katolska församling S:t Lars
Knivsta församling
Knivsta kyrkliga syförening
Lagga församling
Lagga kyrkliga syförening
Lagunda församling
Lunda församling
Nora församling
Norrsunda församling
Nyby församling Måndagsträffen
S:t Ansgars kyrka
S:t Lars kyrkliga syförening
S:t Pers kyrka
Skogs-Tibble kyrka
Skuttunge kyrka
Skuttunge kyrkliga syförening
Stavby kyrkliga syförening
Stiftskollekt
Stockholms stiftsgrupp i Uppsala
Sunnersta kyrka
Svenska kyrkan
Svenska kyrkans unga i Österbybruk
Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut
Sävja kyrkas sykrets
Tensta församling
Tensta kyrka
Tensta kyrkliga syförening
Tierps pastorat
Tuna kyrkliga syförening
Tunabergskyrkan
Tärnsjö kyrkliga syförening
Uppsala Domkyrka
Uppsala pastorat
Vallsta församling
Vassunda församling
Vattholma pastorat
Vendel-Tegelsmora församling
Viksta församling
Viksta kyrka
Viksta kyrkliga syförening
Vänge kyrka
Västlands församling
Växjö stift
Älvkarleby-Skutskärs församling
Österbybruks kyrkliga syförening
Östervåla Harbo pastorat
Östuna församling

Hopp
Värdighet

120 mm

Livsglädje

LEDSTJÄRNOR

Gemenskap

90 mm

Helhet
Service

60 mm

30 mm

27

SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL
GE EN GÅVA
Gåvokonto pg 90 02 82-5, bg 900-2825
Swisha 9002825
Ge en minnesgåva eller hyllningsgåva
Bli månadsgivare
Fika på våra caféer
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

