120 mm

Verksamhetsberättelse 2017
90 mm

Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare

Det här är
Uppsala Stadsmission
Vårt dagliga arbete spänner från akut
nödhjälp i form av mat, kläder och
värme till ambitionen att ge människan
egenmakt och ökade möjligheter att
förändra sitt liv. Genom att inkludera
människor kan vi också bidra till ett
helare liv för dem som kommer till oss.
Arbetet utförs av utbildad och erfaren
personal tillsammans med volontärer,
praktikanter och arbetstränande. Vi
utgår från ett helhetsperspektiv att
alltid ha den enskilda människans

behov i fokus. Inom Stadsmissionen
möter vi de människor som står utanför
samhällsgemenskapen. En del har ett
helt liv av svårigheter med sig i bagaget, medan andra, av olika anledningar,
har hamnat i en livssituation som är
svår att reda ut ensam och nu behöver
hjälp. Varje vecka, året om, har vi fler
än tusen möten med män och kvinnor
inom våra verksamheter.

VISION
Ett medmänskligare Uppsala!

VERKSAMHETSINTÄKTER

ÄNDAMÅL
Uppsala Stadsmission är en ideell förening som har till ändamål att bedriva
social verksamhet för människor i
utsatta livssituationer som exempelvis
hemlöshet, arbetslöshet, missbruk och
sjukdom (enligt §1).

Tillsammans gör vi
Uppsala mänskligare!

VERKSAMHETSKOSTNADER
3,5% 2,6%
0,1%

21,5%

27,7%

93,9%

50,7%

Gåvor 7 855 tkr

Ändamålskostnader 37 723 tkr

Medlemsavgifter 50 tkr

Insamlingskostnader 1 386 tkr

Bidrag 18 566 tkr

Administrationskostnader 1 061 tkr

Försäljning och
hyresintäkter 10 120 kr

Redaktör: Matilde Hardt
Grafisk form och layout: Byrå4
Foto: Matilde Hardt, Synthia Bintey Rahman, Jim Elfström
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Verksamheter
120 mm

90 mm

60 mm

SOCIALA VERKSAMHETER

SOCIALA FÖRETAG
ARBETSTRÄNING

INTEGRATION

30 mm

CROSSROADS

KVINNOBYRÅN

HANTVERKSSLUSSEN

SECOND HANDVERKSAMHETEN

MIKAELSGÅRDEN

BOENDE FÖR
ENSAMKOMMANDE
FLYKTINGBARN

FADDERHEM

FLYKTINGSTÖD

STADSMISSIONENS
MATCENTRAL
SAMT MATKASSE
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2017 i korthet

ALLA HJÄRTANS DAG
Tackannons i UNT
Varje år på Alla hjärtans dag publiceras en
tackannons i UNT, där tackas alla som gjort
en insats för Uppsala Stadsmission under
året, annonsutrymmet är gratis.
Event i Svavagallerian
En återkommande aktivitet har blivit att
Vasa kronan sponsrar Uppsala Stadsmission
med att köpa in blommor och choklad från
två butiker i gallerian och dessa får Uppsala
Stadsmission sedan sälja för att sedan
behålla alla intäkter.

HÖG KÄNNEDOM OM
UPPSALA STADSMISSION
En kännedomsmätning
genomfördes under mars
2017. Resultatet visar att
92% av uppsalaborna
känner till Uppsala Stads
mission och att 83 % av dem
är positivt inställda
till organisationen, vilket är
en ökning från 2015. Kännedomen om Kvinnobyrån och
Hantverksslussen har också
ökat.

MATKASSEN

NYA LOKALER TILL
MATCENTRALEN
I slutet av året kunde
matcentralen flytta till en
större lokal på Kungsgatan
78, tack vare SH bygg.
Uppsala Stadsmission får
använda lokalen, ett rivningskontrakt på omkring 200
kvm, utan kostnad.

KLÄDINSAMLINGEN
ÅTERWIN-WIN
För tredje året i rad
samarbetade Uppsala
Stadsmission med Atrium
Ljungberg i en kampanj
där vi uppmanar uppsalabor att skänka kläder vid
returstationer i Gränby
staden och Forum
gallerian. Sammanlagt
samlade vi in 11 ton
kläder till försäljning samt
sociala verksamheter.

DESIGNPRISET 2017
Vinnaren av Uppsala Stadsmissions Designpris blev Björn
Sundelin men sin gungelefant Gungel. Gungelefanten
kommer att produceras i Stadsmissionens sociala företag
Hantverksslussen av människor som arbetstränar. Två
viktiga butiker är återförsäljare av designpriset, nämligen
Malmstensbutiken och DesignTorget.

ALMEDALEN FÖRSTA VECKAN I JULI
Under Almedalen ansvarade Uppsala Stadsmission att tillsammans med
Sveriges stadsmissioner lyfta EU-medborgare i utsatthet. Ett seminarium
arrangerades tillsammans med Erikshjälpen: ”Generositet kan aldrig vara
något fult – men fel? Om tiggeri och människosyn”.
Parallellt med detta arrangerades även ett rundabordssamtal med inbjudna
politiker, forskare och andra för ämnet intressanta personer. Ett samarbete
mellan Sveriges Stadsmissioner och Civil right defenders.
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FATTIGDOMENS DAG 17 OKTOBER
Under fattigdomens dag arrangerade Uppsala universitet ”Bostadsmöte
2017” i Universitetsaulan med inbjudna gäster och politiker över hela
Sverige. I samband med detta arrangerade Uppsala Stadsmission en
manifestation på universitetstrappan där vi delade ut ”Stadsmissionens
manifest” med konkreta lösningar på bostadsproblematiken. Något som
bl.a. uppmärksammades i P4 Uppland.

FADDERHEM STARTAR!
Projektet Fadderhem startade under
hösten 2017 med målet att få uppsala
bor att öppna upp sina hem för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år
och befinner sig i asylprocess.

SOCIALA MEDIER
Facebook: 3 944 gillamarkeringar
Instagram: 856 följare
Twitter:
200 följare
Artiklar/reportage
Ca 68 reportage/artiklar under året
(Uppsala Stadsmission har synts i Kyrkans
tidning, ETC, UNT, 24UNT, DN, SVD, Uppsalatidningen, P4 Uppland, SVT Uppsala
med flera). Inklusive 3 debattartiklar.
Pluggar
Uppsala Stadsmission har synts med
178 pluggar eller gratisannonser i varierande storlek i UNT och Uppsalatidningen
(helsida, halvsida och kvartssida)

portionskampen.se

PORTIONSKAMPEN
– JULINSAMLINGEN
15 NOVEMBER – 15 JANUARI
Årets julinsamling var precis
som förra året en viral kampanj
med fokus på kampanjsida och
sociala medier.
– En kampanjsida startades

NY SECOND HANDBUTIK I GRÄNBY
Den 26 maj öppnade
vi en ny butik i
Gränbystadens
galleria. Med en yta
på 300 kvadratmeter
är butiken nischad
med ett premium
sortiment.

– 6 kända ambassadörer för
kampanjen utsågs:
Jacke Sjödin, Johan Ståhl,
Jan Johansen, Frida Leijon,
Catarina König, AKO
– Social media annonser
för kampanjfilmer samt
ambassadörfilmer
– Totala summan för julinsamlingen: 13 700 portioner vilket
motsvarar över 1,3 miljoner
kronor (1,6 miljoner – 16).

HANTVERKSSLUSSEN ÖPPNAR NY VERKSAMHET
Under året startade en ny verksamheten inom Hantverksslussen,
nämligen Arbetsintegrerad Öppenvårdsbehandling. Verksamheten bygger på integration mellan behandling och arbete i
samma lokal och är inriktad på deltagare med substansmissbruk
och behov av arbetsinriktad rehabilitering.
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Sociala verksamheter
”Förra året fick mina barn
sina allra första julklappar.
Mjukisdjur nedstoppade i
Matkassen. Jag glömmer
aldrig deras glada miner
när de rev bort presentpapperet och såg mjukdjuret inunder”
”Stadsmissionen betyder
jättemycket! Jag mår
psykiskt bättre när jag
är här. Personalen är så
omtänksamma. De hjälper
mig att driva på myndigheterna när jag inte
längre orkar. Jag vet
inte annars vart jag
skulle vända mig. Det
här är mitt andra hem.”

Monica som får Matkassen

Sara, gäst på Mikaelsgården

”På Kvinnobyrån har jag
fått så mycket energi och
blivit sedd för den jag är.
Jag har förstått att de
tankar jag tänkt inte var
knasiga. Jag är inte tokig.
Efter att ha fått höra att
jag är dum i huvudet i så
många år är det viktigt
att få höra motsatsen.
Kvinnobyrån har hjälpt
mig se att det inte är
något fel på mig.”
Anne-Marie, deltagare Kvinnobyrån

Integration
Boendet för ensamkommande

Fadderhem

Under 2017 har Uppsala Stadsmission drivit ett boende för
ensamkommande pojkar i åldern 15–18 år som befunnit sig i
asylprocess. Under hösten kunde boendet dessutom börja ta
emot ungdomar upp till 20 år samt pojkar som fått någon form
av uppehållstillstånd. Boendet har 14 platser. Målet med verksamheten har varit att ge de unga trygghet i boendet, stöd och
vägledning att planera innehållet i sin vardag och fritid samt
introducera dem i det svenska samhället.

Under hösten kunde Uppsala Stadsmission starta projektet Fadderhem tillsammans med Uppsala kommun. Projektets mål är att
hitta boende till ensamkommande ungdomar som befinner sig i
asylprocess, fyller eller blir åldersbestämda till 18 år och som vill
bo kvar i Uppsala för att gå i skolan här. Totalt rör det sig om 180
ungdomar som blir aktuella för projektet Fadderhem. Rekrytering
och tillsättning av personal samt kommunikation om projektet
och sökande efter Fadderhem påbörjades direkt den 1 november.
Under julhelgen kunde de första ungdomarna få Fadderhem eller
annat boende.

På en skala mellan 1–10 upplever 8,8 (medelvärde) att boendet
har gett dem trygghet.
I genomsnitt har boendet haft 371,3 placeringsdygn/månad.
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Hopp och gemenskap
Sammanhang, hopp och gemenskap är centralt i alla våra sociala verksamheter. Här möter vi de som
lever i en svår och komplex utsatthet och som ofta saknar ett nära och stödjande nätverk.
Stadsmissionen arbetar för att kunna ge både akut och långsiktigt
stöd till dem som inte kan få den hjälpen på annat sätt. Ambitionen är att stötta den som önskar förändring så att han eller hon
kan ta makten i sitt liv. Utgångspunkten är gästernas behov och
vad de önskar ha hjälp med.

Crossroads
Crossroads är en råd-och stödverksamhet för utsatta
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som har
uppehållstillstånd i ett annat EU-land och som lever i
fattigdom och hemlöshet i Uppsala. Verksamheten har
som mål att motverka socialt utanförskap, stärka varje
människa och fungera som en länk till myndigheter.

Stadsmissionens grund är att möta människan och inte problemet. Verksamheterna kan erbjuda basbehov som mat, dusch,
ombyte och vila. Här finns även stöd genom samtal, aktiviteter
och myndighetskontakter. På våra mötesplatser ges möjligheter
att knyta nya kontakter och relationer och få stöd till en positiv
livsförändring. Vår personal arbetar dagligen för att besökarna
ska få uppleva en tydligare ekonomisk och social trygghet. På
besökarens uppdrag kan vi hjälpa till att identifiera och formulera
behov och stöd. Uppgiften handlar ofta om att bevaka rättigheter
så att de blir tillgodosedda. Ett annat viktigt arbete är att påverka
de strukturer som finns i samhället.

Runt 20 personer har fått hjälp att skriva CV.
Crossroads har haft 7

15 personer/vecka har fått stöd i kontakter med
myndigheter och företag.

Matcentralen
Uppsala Stadsmission driver en matcentral med ambitionen att mätta fler uppsalabor samt att bidra till till
att minska matsvinnet. Det är butikernas matsvinn som
Stadsmissionen hämtar varje vardagsmorgon och som
sedan sorteras i Matcentralen. En del av maten går till
de sociala verksamheterna och en del delas ut i Stadsmissionens matkasse.

Mikaelsgården
Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet för vuxna
som lever i utsatthet, som hemlöshet, beroende,
fattigdom, psykisk ohälsa eller andra sociala problem.
Samarbete sker med myndigheter när behovet finns.
Högskoleutbildad personal arbetar med förebyggande
insatser och lotsning.
Mikaelsgården har haft 19

659 besök under under 2017.

Det är människor med en inkomst lägre än 9
som kan ansöka om Matkassen.

505 besök under 2017.

290 kr

Under 2017 omvandlade Uppsala Stadsmission 54 ton
matsvinn till 7 200 matkassar.

14 100 måltider har serverats.
84,8% av besökarna på Mikaelsgården upplever att

59% av de som prenumererar på Matkassen

upplever en klar förbättring i deras hushållsekonomiska
situation.

de fått stor hjälp med basbehov som mat, kläder och
värme.

Över hälften av gästerna upplever att de fått

Kvinnobyrån

stöd och vägledning i kontakter med myndigheter och
andra nätverk.

Kvinnobyrån riktar sitt stöd till kvinnor som varit utsatta
för någon form av våld i en nära relation. Verksamheten
riktar sig även till föräldrar som är i behov av stöd i sitt
föräldraskap, samt till gravida kvinnor som är ensam
stående i sitt väntande föräldraskap. Formen av stöd är
både individuell och i grupp, samt anonymt boende.

Soppmässan
Soppmässan är en öppen verksamhet för alla. Här
erbjuds måltidsgemenskap, delaktighet, fördjupning i
mässan och samtal. Mässan äger rum varje torsdagskväll
under perioden september-maj. Under sommaren
erbjuder vi i stället Gatumässa i Mikaelsparken. Soppmässan har arrangerats i samarbete med Svenska kyrkan
i Uppsala och Lagunda församling. Mikaelskyrkan har
även använts för mindre grupper och olika evenemang
samt hyrts ut varje söndag till EFS-förening.

Individuellt stöd: 58 personer har under året blivit
hjälpta via individuell guidning.
Grupper: 11 deltagare totalt i två grupper.
Lägenheter: Sex kvinnor och sju barn.
Nästan nio av tio upplever att de fått stöd utifrån.

Soppmässan och Gatumässan har genomförts

sina behov och över
en förbättrad hälsa.

48 torsdagar med totalt 3 120 deltagare.
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hälften upplever

Arbetsträning och
socialt företagande

”Jag är så oerhört
tacksam över att denna
arbetsplats finns! Att
få vara här är det bästa
som hänt mig under
min snart 20 år långa
rehabilitering!”
”Jag gillar hur mycket ni
faktiskt bryr er om oss!”

Arbetstränande på Hantverksslussen

Arbetstränande Second Hand

”Jag trivs jättebra!
Väldigt nöjd med
mottagandet här.
Det är god stämning.”
Arbetstränande på Second Hand
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Arbete som skapar
mening i tillvaron
Inom flera av våra verksamheter erbjuder vi arbetsrehabilitering. Här får människor en chans att växa
i sin egen takt. Med fokus på sammanhang och
individuell möjlighet till anpassat stöd och utveckling ges handledning för att komma närmare arbetsmarknaden.
Arbete har en särskild ställning i samhället och är en viktig nyckel
för integration. Syftet med arbetsträning är att öka förutsättningarna för egenförsörjning och vara delaktig i en arbetsgemenskap.

Hantverksslussen

Uppsala Stadsmission tillhanda
håller därför flera olika arbetsUnder 2017 har totalt
träningsplaster. Överenskommelser finns med Arbetsförmedlingen och Uppsala
kommun om vårt uppdrag att
personer arbetstränat inom
erbjuda arbetsträningsplatser.
någon av våra verksamheter.
Arbetsträningsplatserna erbjuds
dem som varit arbetslösa eller
sjukskrivna under lång tid.
Utgångspunkten är den enskildes förutsättningar och behov när
vi formar uppdraget. Inga förkunskaper behövs men däremot en
vilja att närvara.

Uppsala Stadsmissions verksamhet Hantverksslussen är
ett socialt företag som erbjuder arbetsinriktad rehabilitering. Arbetsuppgifterna är främst inom finsnickeri. Här
arbetstränar långtidssjukskrivna, människor med psykisk
ohälsa eller som har funktionsvariationer. Verksamheten
erbjuder en strukturerad arbetsdag med kreativa uppdrag. Till verksamheten är även en Arbetsinriktad Öppenvårdsbehandling kopplad som bygger på integration
mellan behandling och arbete. (läs mer 2017 i korthet).
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Under 2017

28 personer som arbetstränat
5 personer anställda med lönestöd varav 1 gått vidare
till studier, 1 fått anställning hos annan arbetsgivare.
73% upplever att deras hälsa har förbättrats sedan

Handledaren ger stöd så att den som arbetstränar utvecklar sina
erfarenheter av goda relationer på arbetsplatsen och får pröva
sina kunskaper och färdigheter.

de började på Hantverksslussen.

Platser finns inom försäljning, transporter, lagerhantering, snickeri,
textil, livsmedel, sociala verksamheter, städ och administration.
Arbetsträning har erbjudits inom dessa verksamheter: Hantverks
slussen, Second Hand-verksamheten, Matcentralen, Mikaels
gården samt kansliet.

Second Hand
Uppsala Stadsmission driver tre butiker samt en gåvo
mottagning inom second hand. Verksamheten lägger
stort fokus på miljö och återbruk, samt att skapa
förutsättningar för människor att närma sig arbets
marknaden.

”I sysslolösheten hemma tappade jag
rutinerna och det blev väldigt passivt.
Här har jag fått hjälp att hitta rutiner
och sedan komma hit och skapa.
Hantverksslussen fick verkligen
tillbaka mig på rätt köl”

Under 2017

37 personer som arbetstränat
17 anställda med lönestöd
Second Handverksamheten omsatte 8,5 miljoner kronor.
Varje vecka får Gåvomottagningen in
omkring 2,5 ton kläder

Nicklas, arbetstränande på Hantverksslussen
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Volontärer
Uppsala Stadsmission har under året haft omkring
115 volontärer som bidragit till att fler människor
i Uppsala fått stöd och hjälp. Dagligen har volontärerna gett av sin tid och sitt engagemang så att
verksamheten kunnat fortsätta drivas.
Vi rekryterar volontärer utifrån
det behov som deltagarna
och verksamheterna uttryckt.
Vi arbetar med olika typer av
uppdrag, där såväl fritidsintressen, profession samt personliga
egenskaper och färdigheter kan
komma våra deltagare till del. Vi
har bland annat juriststudenter
som är volontärer, handledare, frukostansvariga, frisörer,
cirkelledare, chaufförer och
cykelvolontärer som hämtar mat
och bröd, barnpassning, evenemang, datalärare, språklärare,
nattvandrare samt volontärer
som hjälper till med praktiska
uppgifter.

Totalt har

115

volontärer gjort kortare eller
längre volontärinsatser.
Volontärerna har
bidragit med

5 700

timmar vilket motsvarar
3,5 heltidstjänster

”Jag vill göra gott! Är en ideell idealist.
Jag har alltid haft en dragning till
ideella verksamheter. Nu när jag är
pensionär har jag möjlighet att göra
mer. Sedan har jag alltid varit intresserad av Stadsmissionens verksamheter.”
Andreas volontär

”Som volontär lagar och serverar jag
frukost till de som kommer hit. För mig
som är pensionär betyder tiden här
mycket. Jag hoppas också att jag kan
glädja gästerna. Som volontär avlastar
jag personalen så att de har mer tid över
till gästerna. Jag ser alltid fram emot
min dag på Crossroads och alla möten
med människorna.”
Kerstin volontär
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Insamling & ekonomi
Målet för Insamlingen är att säkerhetsställa
att de gåvofinansierade verksamheterna
ges tillräckligt med resurser för att Uppsala
Stadsmission ska kunna fortsätta driva
dem. Vi bedriver insamlingsarbete på flera
olika sätt, t.ex. genom företagsseminarium,
kampanjer, insamlingsbrev, kollekter, samt
ansökningar från stiftelser och fonder.
Insamlingen är helt avgörande för att
Uppsala Stadsmission ska kunna driva flera
av sina verksamheter.
Totalt fick Uppsala Stadsmission 26,4 Mkr
i insamlade medel samt offentliga bidrag
från Uppsala kommun, arbetsmarknadsbidrag och statliga myndigheter.

PRIVATPERSONER
Privatpersoner bidrar med gåvor i form av
pengar, kläder eller saker som gör stor nytta för organisationen. Totalt bidrog 3 172
givare med 2 389 tkr under 2017.

NATURAGÅVOR
Uppsala Stadsmission har under året erhållit
gåvor i form av mat, hygienartiklar och
kläder till Mikaelsgården. Till Matcentralen har butiker skänkt sitt matsvinn till ett
värde av 934 tkr Mikaelsgården har fått
mat och hygienartiklar till ett värde av 940
tkr. Till Crossroads har bland annat mat
och hygienartiklar skänkts. Soppmässan
och Gatumässan har fått soppa, bröd och
frukt. Hantverksslussen har bland annat fått
gåvor i form av transport av virke. Kvinnobyrån har fått heminredning.
De gåvor som inte bokförts i resultaträkningen under året har uppskattats till totalt
2 066 tkr. Föreningens verksamhet bygger
till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt
har 115 personer gjort volontärinsatser
under kortare och längre tid.

GÅVOR OCH BIDRAG
1,8%
3,9%

5,2%

5,3%
4,5%
46,4%

9,0%

33,6%
6,9%
17,0%
42,1%

Uppsala kommun 12 250 tkr
Arbetsmarknadsbidrag 4 489 tkr

SVENSKA POSTKODLOTTERIET

Statliga myndigheter 1 826 tkr
Allmänheten 2 389 tkr

Uppsala Stadsmission samarbetade med
136 företag och organisationer under
2017. Alla dessa företag och organisationer bidrog med monetära gåvor till ett
värde av totalt 1 403 tkr

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
är förmånstagare till Postkodlotteriet. De
medel som kommer fördelades mellan de
olika stadsmissionernas verksamheter.
Under 2017 fick Uppsala Stadsmission
motta 1 377 tkr som fördelades mellan
Mikaelsgården och Kvinnobyrån.

STIFTELSER OCH FONDER

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Stiftelser och fonder bidrar med gåvor i
form av pengar. Den enskilt största gåvan
under 2017 var på 1 180 tkr och kom från
Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Totalt
bidrog stiftelser och fonder med 2 212 tkr.

Uppsala Stadsmission har 90-konto och står
under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll
som kontrollerar att regelverket för att
inneha ett 90-konto följs.

KYRKLIGA ORGANISATIONER
En viktig del av de insamlande medlen
kommer från kyrkliga organisationer som
Uppsala stift, pastorat, församlingar, diakonikretsar och syföreningar. Under 2017
bidrog de med 474 tkr.
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Diakonistiftelsen
Samariterhemmet 1 180 tkr
Företag och organisationer 1 403 tkr
Övriga stiftelser och fonder 1 032 tkr
Svenska PostkodLotteriet 1 377 tkr
Kyrkliga organisationer 474 tkr

Styrelsen

Thomas Sonesson,
styrelseordförande, entreprenör

Annica Anderbrant, domprost
Uppsala Domkyrkoförsamling

Mary Nilsson,
Socialchef Knivsta Kommun

Gunnar Hedberg, tidigare
ordförande kommunstyrelsen i
Uppsala

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

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

Erland Olsson,
VD Sofrosyne
för bättre kvalitet i vården

Ann-Christin Norrström,
tidigare VD på Länsförsäkringar
i Uppsala

Ulrika Moström Ågren,
Ledarskapskonsult
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Tack till…
FÖRETAG
Advokatbyrån Vigilo AB
Atrium Ljungberg AB
Axfodd Snabbgross
Bageri Brantingstorg
BDO
Beijer Alma AB
Bjerking AB
Björkens Träd & Mark
BonBon Uppsala
Bonava Sverige AB
Byrå 4
Cajsas kök
Capto HR AB
Centralkonditoriet
Chocolat
Clarion Hotel Gillet
Designtorget
Donald Davies & Partners AB
Dryck och mat
Elite Hotell
Engtröms Husvagnar AB
Erlandsson Bygg i Öst AB
Etraveli
Fastighets AB Stadsgården
Felder Group
Festool
Forsa Hembageri
Fresh Air Ventilation AB
Fyrisfjädern AB
GAL AB
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Gokartcentret i Uppsala
Grand Hotell Hörnan
Guntherska Hovkonditori & Schweizeri
Happydress
Happy Food
Hellströms Veterinärklinik AB
Himla AB
Hotell Kristina Sigtuna
Hotell Villa Anna Uppsala
HSB i Uppsala
Hårbolaget
ICA Kvantum Gottsunda
ICA Kvantum Gränby
ICA Maxi Stenhagen
ICA Nära Stabby
ICA Supermarket City
ICA Supermarket Luthagens Livs
ICA Supermarket Torgkassen
Ideer med mera Enköping
I Hus Uppsala
Iscar Sverige AB
JCM AB
Joyful Giftcard
K Hjelm förlag AB

Kph Trycksaksbolaget AB
Kranpunkten i Båstad AB
Landings Hovkonditori AB
Lindahl Advokatfirma
Lidl Gottsunda
Lidl Gränby
Lindvalls Kaffe
Lush
Madeleine din inredare AB
Medborgarskolan
Malmstensbutiken Stockholm
Martina Delikatesser
Mäklarhuset Uppsala
NCC
Norrlands nations fest- och konferens AB
Ocay
Park Inn
Plantagen
Poolia Sverige AB
Procter & Gamble Sverige AB
Radisson Blu Hotel
Relation
Ruskig Ångest
SH Bygg AB
S:t Pers Gallerian
Seat24 Travel AB
Siel consulting
Skanska Sverige AB
Skogsvårdarna i Uppland AB
Sodexo
Solar Screen AB
Sprocket Event AB
Svava Blommor
Svenska Postkodlotteriet
Tidtryck AB
Toyota
Triller Mat & Bröd
UNT
Uppsala Färg AB
Uppsala Bilgalleri
Uppsala Kommun
Uppsala Konsert och Kongress AB
Uppsalahem AB
Vasakronan Uppsala
Världsklass Uppsala
Wellmilton Kostrådgivning
White Arkitekter
Willys Gottsunda
Willys Gränby
Willys Björkgatan
Willys Kungsgatan
Widerlöv & Co
WSP Sverige AB
Zellout AB
Åhléns
Åke Sundvall Byggnads AB
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STIFTELSER/FONDER
Allmänna Arvsfonden
Andreas Ands minne
Anna Geijers stiftelse
Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Kronprinsessan Margaretas fond
Lars Hiertas minne
Mikaelsfonden
Möller bil Barn och Ungdomsfond
Skebostiftelsen
Stipendie Klart Du Kan
Stiftelsen Axel Johanssons Donation
Stiftelsen Gillbergska Barnhemmet
Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond
Stiftelsen Olle Engkvist
Stiftelsen Oscar o Maria Ekmans
Donationsfond
Stiftelsen Pro Patria
Åhlénstiftelsen
Åke Wibergs stiftelse
ORGANISATIONER
Epsilon Chapter Delta Kappa Gamma
Fruntimmersföreningen
HSB Brf 51 Bellman
Musik i Uppland
Ramsta Centerkvinnor
Rotary Uppsala Södra
Rt st Erik av Tempelriddare Orden
SPF Uppsala City
Sällskapet Jultomte
Stenbocken S:t Johanneslogen
Odd Fellow Östra Aros
Uppsala Carolina Soroptimistklubb
Uppsala Glunten Rotary klubb
Uppsala Hem och Samhälle
Uppsala Inner Wheel Club
Uppsala Rotaryklubb
KYRLIGA ORGANISATIONER
Almtunakyrkan i Uppsala
Almunge församling
Almunge pastorat
Alsike församling
Balingsta pastorat
Björklinge kyrkliga syförening
Björklinge pastorat
Bollnäs församling
Brännbogårdens arbetsgrupp
Bälinge norra kyrkliga syförening
Bälingebygdens församling
Danmark-Funbo församling
Danmarks kyrkliga syförening
Diakonistiftelsen Samariterhemmets
syförening
EFS Missionsföreningen i Lötenkyrka

Enåkers kyrkliga syförening
Eriksbergskyrkan
Funbo kyrkliga syförening
Gamla Uppsala församling
Gottsunda församling
Gryta syförening
Hagby kyrkliga syförening
Heby kyrkliga syförening
Helga Trefaldighets församling
Hille församling
Husby-Långhundra församling
Håbo pastorat
Knivsta församling
Knivsta pastorat
Kungsängen-Västra Ryds församling
Lagga församling
Lagga kyrkliga syförening

Lagunda församling
Märsta pastorat
Nora församling
Norra Hagunda församling
Ockelbo församling
Pauluskapellet
Rasbo pastorat
S:t Ansgars stiftelse
S:t Lars kyrkliga syförening
S:t Pers kyrka
Salabackekyrkan
Sankta Maria kyrka i Uppsala
Skuttunge kyrkliga syförening
Stavby församling
Sävja kyrkas sykrets
Tensta församling
Tensta kyrkliga syförening
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Tunabergskyrkan
Tärnsjö kyrkliga syförening
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala pastorat
Uppsala stift
Vaksala församling
Vassunda församling
Vattholma pastorat
Vendel- Tegelsmora församling
Vindhemskören
Viksta kyrkliga syförening
Västerlövsta pastorat
Västlands kyrkliga syförening
Älvkarleby-Skutskär församling
Ärentuna församling

Hopp
Värdighet

120 mm

Livsglädje

LEDSTJÄRNOR

Gemenskap

90 mm

Helhet
Service

60 mm

30 mm
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SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA TILL
GE EN GÅVA
Gåvokonto pg 90 02 82-5, bg 900-2825
Swisha 9002825
Ge en minnesgåva eller hyllningsgåva
Bli månadsgivare
Handla i våra Second Hand-butiker
Beställ produkter från Hantverksslussen
Lämna in rena och hela kläder samt prylar till Gåvomottagningen
BLI VOLONTÄR
volontar@uppsalastadsmission.se
BLI FÖRETAGSVÄN
foretagsvan@uppsalastadsmission.se
FÖR MER INFORMATION
info@uppsalastadsmission.se
www.uppsalastadsmission.se
Prenumerera på nyhetsbrevet
Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter

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

