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Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelsen för Röda Korsets Eskilstunakrets avger härmed följande berättelse för  

verksamheten under 2018. 

Styrelse och förtroendevalda 

Ordförande      Solveig Lundström 

Sekreterare     Helen Wretling 

Kassör      Pär Åkerblom 

Ledamöter                           Margita Söderqvist 

Ledamöter      Britt Carlson 

Eva Danielsson 

Monica Fridh 

Anders Larsson 

Adjungerad      Heli Flöjgaard (administrativ samordnare) 

Revisor auktoriserad  Johan Rudengren 

Ersättare auktoriserad            Stefan Murbäck 

Revisor lekman  Vanja Larsson 

Ersättare lekman   Gun-Britt Gustafsson 

Valberedning   

Birgit Kindahl 

Per-Inge Pettersson 

Hedersmedlemmar 

Lilly Andersson och Inger Klingensjö 

Frivilligledare/kontaktpersoner 

Flyktinggruppen   Britt Carlson 

Förstahjälpen-gruppen   Jan Johansson, Seija Koistinen, Camilla Astbring 

Hemsida o sociala medier   Pär Åkerblom 

Insamling      Monica Fridh, Gun-Britt Gustafsson, Heli Flöjgaard 

Integrationsgrupp   Annika Dahl, Gunilla Schröder 

Kupan Strandgatan   Eva Danielsson, Margita Söderqvist, Ingegerd Besterman 

Kupan Nystrandsgatan   Monica Fridh, Gun-Britt Gustafsson, Heli Flöjgaard 

RK-värdar MSE  Birgit Kindahl 



RK-värdar Etuna Kommun     Berit Winberg, Ulla Norberg 

Riksstämmoombud                 Inger Ungvall 

Skoltjänsten                             Margareta Olsson 

Sygruppen                              Els-Marie Hedenström 

Väntjänsten                              Ulla Norberg, Kerstin Lindgren 

En vän vid sjuksängen           Ing-Marie Backman, Lisbeth Rosvall 

Styrelsens verksamhet 

Styrelsen har under året, utöver det konstituerande sammanträdet, haft 11 protokollförda  
möten. Styrelsen har arrangerat två träffar för verksamhetsledarna, en under våren samt en under 
hösten. Vid dessa tillfällen har information utbytts om verksamheten både centralt inom Svenska 
Röda Korset och lokalt inom kretsen.  
 
Röda Korsets organisation står inför väsentliga förändring i framtiden. Vid den Riksstämma  
som kommer att hållas 2019 kommer sannolikt beslut att tas att varje kommun endast kommer att  
ha en krets. Detta innebär i Eskilstuna kommun att de två landsbygdskretsarna Näshulta  
samt Hällby kommer att slås samman med Eskilstunakretsen och bli en gemensam juridisk  
person. På något längre sikt ligger det i ”farans riktning” att Svenska Röda Korset blir endast  
en juridisk person i hela riket 
 
Vid ett av styrelsens möte fattades efter moget avvägande beslutet att avsluta avtalet angående 
konceptet Second hand för båda SH-butikerna.  

 
Ansvarsområden för styrelsen 2018 
 
Caféverksamheten Monica Fridh 
 
Flyktingarbete  Britt Carlsson 
 
Första hjälpen  Per Åkerblom/Anders Larsson 
 
Integration  Eva Danielsson 
 
Insamling/ Bössinsamling Heli Flöjgaard 
 
Kupan/ Transport Monica Fridh/ Heli Flöjgaard 
 
Kupan vid Strandgatan Margita Söderqvist/Eva Danielsson 
 
Röda Kors-värdar Britt Carlsson 
 
Krisberedskap  Pär Åkerblom/Anders Larsson 
 
Skoltjänst  Heli Flöjgaard 
 
Sygrupp  Margita Söderqvist 
   



Vän vid sjuksängen Margita Söderqvist 
 
Ta hand om intresserade Solveig Lundström 
 
Medlemsansvarig Per Åkerblom/Heli Flöjgaard 
Materialanskaffning Heli Flöjgaard 
 
Ombud vid Riksstämma Utses 2019 
 
Väntjänsten  Monica Fridh 
 
Samverkansråd Solveig Lundström/Eva Danielsson 
 

Samverkansråd 

Eskilstunakretsen har under året haft regelbundna träffar med de två ytterligare kretsar som  
finns i kommunen, nämligen Hällby och Näshulta. Samverkansrådet tillför kretsarna  
information och samarbeten. Eskilstunakretsens representanter i samverkansrådet har varit 
Solveig Lundström och Eva Danielsson. 
 

Ekonomi – Insamling   

Insamlingsresultatet blev för året 215 415 kr. Den totala summan, som gått till olika hjälpinsatser, 
blev 625 617 kr varav 175 234 kr skickades till insamlingen för Världens Barn. 
 
Stort tack till alla privatpersoner, företag och frivilla insamlare som bidrag till detta resultat. 
 

Insamlingar Insamlat Skickat till HK/Radiohjälpen 
 

Världens Barn 175 234 kr 1 175 234 kr 1 
Katastroffonden   39 881 kr 450 000 kr  
Minnesadresser        300 kr  

 

1 Pengarna skickas direkt till Radiohjälpen 
 
Årets insamlingar gjordes utan några insamlingskostnader 
 

Mötesplats Secondhandbutiken Nystrandsgatan 

Under 2018 har arbetet utförts av 24 volontärer. Därutöver har ett antal personer från olika 

arbetsmarknadsinsatser arbetat i butiken. 

Under året har fyra volontärer slutat och två nya har börjat. 

Personalmöten har hållits med jämna mellanrum. 

Frivilligledare har deltagit i vissa kurser. 

Under sommaren har butiken hållits stängd. Försäljningssiffrorna varierar under året, mycket 

beroende på hämtningsproblem. 

2017 hade butiken kvällsöppet till kl. 18.00 på onsdagar, detta upphörde 2018 då kundunderlaget 

kvällstid inte motiverade detta. 



I och med att vi 2018 ingick i projektet ”Butikskonceptet” har det möblerats om i butiken vilket gjort 

att butikens helhetsintryck förbättrats avsevärt. 

Öppethållande:     måndag – fredag kl. 10.00 – 16.00 

         lördagar kl. 10.00 – 14.00 

Semesterstängt:   2018-06-20 – 2018-08-05 

Julstängt:              2018-12-21 – 2019-01-06  

Mötesplats Secondhandbutiken Strandgatan 

Arbetet har under 2018 utförts av 26 volontärer. Sex personer har varit i arbetsmarknadsåtgärder 

under året, tre hela året och tre halva året.  

Samarbetet med Näshulta-kretsen på fredagar har fortsatt. Lördagarna under semesterperioden har 

varit stängda. Affären har återgått till tidigare öppethållande, från kl. 10,00 – 16,00. På grund av få 

kunder på utökade tider och volontärernas önskan.  

 

Röda Korsets båda butiker har deltagit i ett koncept som utgått från huvudkontoret där en 

utbildningsdag i Eskilstuna för alla volontärer som arbetar i butikerna ingick vilket var mycket 

uppskattat. Butikerna har även försetts med skyltmaterial mm. Styrelsen har beslutat att inte delta i 

konceptet kommande år.  

 

Affären har även i år försökt framtona märkeskläder och lagt stor vikt vid att visa varor och kläder i 

skyltfönster och affär på ett attraktivt sätt. Personal- och planeringsmöten har anordnats varannan 

månad under våren och hösten, vilka har varit mycket välbesökta.  

Semesterstängt: 2018-06-20 – 2018-08-05  

Julstängt:         2018-12-21 – 2019-01-06 

Första hjälpen-gruppen 

Eskilstuna gruppen har bestått av 8 personer. Samarbete med Västerås samt Strängnäs har fortsatt. 

Två möten med styrelsen har skett under hösten. Kontakt har skett med både Västerås och Strängnäs 

för att ytterligare utveckla samarbetet.  

En vän vid sjuksängen 

Under 2018 har det varit sex volontärer som gjort ett tjugofemtal sjukbesök tillsammans. Vid ett 

flertal besökstillfällen har någon av volontärerna hunnit med att besöka två till tre patienter. Under 

senare delen av året har även några besök gjorts i hemmet hos patienter inom SSIH verksamheten. 

Det har under året varit två möten för planering av volontärverksamheten tillsammans med 

vårdpersonalen. Under hösten har det varit vissa problem med volontärverksamheten på grund av 

stora ombyggnationer på avdelningen. Ombyggnationen är nu genomförd. 

Rödakorsvärdar på Mälarsjukhuset 

Syftet med verksamheten i sjukhusets entré är att hjälpa patienterna till rätt mottagning eller 
avdelning. Vid akutmottagningen finns värdarna till för att vara medmänniska, någon att hålla i 
handen och finnas till för att lyssna.  



Vi har behövts och behövs extra mycket nu, sedan man installerat tre dataskärmar där patienterna 
skall registrera sin ankomst till sjukhuset innan man går till sin mottagning. Många patienter är gamla 
utan datavana varför vi måste hjälpa dem att knappa in sina uppgifter. Alla är mycket tacksamma att 
vi finns där till hands. 
 
Landstinget har visat sin tacksamhet genom att bjuda på en ytterst välsmakande lunch, under vilken 
vår kontaktperson. Birgitta Kullengren informerade oss om kommande och pågående om- och 
nybyggnationer. Det är mycket viktig information för oss att vara informerade om vilka omflyttningar 
som är planerade för att kunna lotsa patienterna rätt. 
 
Under året har 30 frivilliga tjänstgjort. Alla utom två har funnits där en vakt på 3 timmar i veckan. Två 
har tjänstgjort varje vecka. Varje vakt är emellan kl 09.00 - 12.00 resp 12.00 - 15.00 . 

 

Rödakorsvärdar vid kommunens äldreboenden 

Café Rutan är mötesplats för dem som bor på kommunens äldreboende, deras anhöriga och vänner.   
Här kan man kostnadsfritt få kaffe eller annan dryck med gott kaffebröd eller smörgåsar. Det finns 
också möjligheter att delta i olika aktiviteter till exempel allsång och underhållning. 
 
Syftet med verksamheten på café Rutan är att ge boende, deras anhöriga och vänner möjlighet att 
mötas och känna gemenskap, få förströelse och en god vardag. Under året har verksamheten bjudit 
gästerna på allsång, sällskapsspel och inbokade lokala uppträdare mm. Siffror inom parentes nedan 
anger antal från 2017. 
 
Café Rutan har under 2018 haft 32 (33) träffar, på måndagar mellan kl 13.30 – 16.00. Förberedelser, 
möte och planering sker från kl 11.00 -13.30. 
 
Antal äldreboendevärdar har under året uppgått till 9 stycken kvinnor, varav 1 praktikant. Antal gäster 
på aktiviteter har totalt under året uppgått till 922 (998) stycken, i genomsnitt 29 (30) per gång. Som 
mest har det varit 63 deltagare, den 15 oktober. Statistik per tillfälle presenteras i bilagan.  
 

Integrationsgruppen 

Syftet med denna verksamhet är att träna svenska med invandrare samt informera och diskutera 
svenska seder och bruk för att underlätta integrationen i det svenska samhället. 
 
Fr.o.m. höstterminen 2016 disponerar vi studierum i ABF-huset vid Fristadstorget. Sedan 
höstterminen är vi två ledare som håller i verksamheten, Gunilla Schröder och Annika Dahl. 
Sammanlagt träffades vi under vår- resp höstterminen  37 gånger 1,5 timmar per tillfälle. 
 
I genomsnitt deltog cirka 20 personer vid varje träff. Några av våra elever har bott mer än 10 år i 
Sverige, men återkommer termin efter termin för att få tala och läsa svenska. Andra väntar på att få 
börja på SFI. Höstterminen -18 kom ett stort antal nyanlända som alltså var helt nybörjare. Vi delade 
upp det så att en tog hand om nybörjarna och den andra tog dem som kan mera svenska. 
 
Eftersom flyktingförläggningarna inte finns kvar bor de i egna lägenheter eller hos släktingar. 
Åldersfördelningen i grupperna är från 20 till 70 år och kvinnorna är i majoritet. 
 

Väntjänsten 
I väntjänstens verksamhet deltar 11 personer, 7 stycken besöker personer i eget boende och 4 

stycken besöker medmänniskor på boende som Måsta Äng som drivs av Eskilstuna kommun. I 

genomsnitt sker besöken 1 gång/vecka med uppehåll ca 2 – 3 månader under sommaren.  



Till julen har den sedvanliga julblomman överlämnats till de personer i eget boende från Röda Korset, 

det var mycket uppskattat. 

Under året har väntjänst gruppen haft 2 möten för sina frivilliga, samt varit närvarande vid möten 

med Röda Korset. 

Syftet med Röda Korsets väntjänst är att besöka ensamma människor, samtala, lyssna och ge ett 

trivsamt avbrott i vardagen. 

Sygruppen 
 
14 damer träffas på onsdagar för att handarbeta. Det som tillverkas säljs i Röda korsbutikerna. 
Arbeten utförs även på beställning. 
Sommar och juluppehåll sammanfaller med kupornas stängningsperioder. 
 

Flyktinggruppen 

Flyktinggruppen har under året arbetat med asylärenden, efterforskning, familjeåterförening och 

resebidrag.  De flesta ärenden som vi behandlat har varit efterforskningsärenden i Afghanistan, 

ensamkommande barn som förlorat kontakten med sina anhöriga. Gruppen har fortsatt mottagning 

varje torsdagskväll, på Kupan Strandgatan. 

Skoltjänsten 

Inom Röda Korsets skoltjänst finns tre frivilliga. Elever i två klasser på Lagersbergsskolan får del av 
detta två dagar i veckan. En klass i Lundbyskolan får del av detta måndag - fredag; helt underbart, 
och nytt för året. Tyvärr har klassmorfar i Göksten slutat.  
 
Grundläggande för verksamheten är att göra en humanitär insats i skolan, att fungera som extra 
resurs för barnens bästa, vara stabila vuxna med erfarenheter och kunskaper i en mångkulturell 
miljö. Vid utvärderingar som gjorts inom Röda Korset, efter flera års verksamhet, kan konstateras att 
skoltjänsten är mycket väl ansedd och uppskattad både hos barn och personal i de skolor vi verkar. 
En utökning av verksamheten är därför önskvärd. Skoltjänsten finns vid ovan nämnda två skolor. Våra 
skolmormor/-morfar/-farmor/-farfar trivs mycket bra och känner att de fyller en viktig funktion för 
barnen både i klassrummen och i andra aktiviteter i skolans regi.  

 
Transportgruppen 

Leveranser och hämtningar av möbler och annat gods sker varje dag, måndag till fredag då personal 

till transportbilen finns tillgänglig. 

Den nya bilen har under året fungerat utmärkt och den har inte varit utsatt för någon skadegörelse. 

Tre volontärer har under året tjänstgjort. Ett problem är att volontärerna bara arbetar två dagar per 

vecka vilket gör att det är svårt att få kontinuitet i hämtningarna. 

Från olika arbetsmarknadsåtgärder har 13 stycken tjänstgjort, av dessa finns inga kvar vid årets slut. 

Stort rekryteringsbehov finns. 

Medlemmar 

Medlems och månadsvärvare har under våren och sommaren arbetat för att få fler medlemmar samt 

månadsgivare. Aktiviteten ansvarade riksorganisationen för. Samtliga värvare och ledare hade sin 



samlingsplats på Secondhand butiken Kupan på Strandgatan. En ny brochyr om vilka lokala 

verksamheter som drivs av Röda Korsets krets har framtagits av styrelsen, i den ingick även en talong 

för intresseanmälan. Den delades ut av värvargruppen. Två team arbetade i centrum samt i utvalda 

bostadsdelar med metoden dörrknackning. 

Utmärkelser (5-års förtjänsttecken) 
 
Evelyn Lindbäck Röda Korsvärd 
Sig-Britt Falk  Secondhandbutiken, Nystrandsgatan 
 

 
Avslutningsord 
 
Röda Korset Eskilstunakretsen värdegrund vilar på de stadgar som fastställs av Svenska Röda korset. 
Det innebär att föreningen ska förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa 
respekt för alla människors lika värde, främja ömsesidigt vänskap samt verka för samarbete mellan 
olika grupper i lokalsamhället. Vi vill tacka alla medlemmar – aktiva som passiva – för det stöd och 
arbete som utförts under året i kampen mot lidande, orättvisor och ensamhet, både lokalt, nationellt 
och internationellt. Vi vill också tacka alla privata bidragsgivare, företag, skolor och föreningar. 
 
 
Vi tackar för visat förtroende under verksamhetsåret 2018 
 
Eskilstuna den 
 
 
Solveig Lundström  Per Åkerblom 
 
 
Helen Wretling  Margita Söderqvist 
 
 
 
Britt Carlsson   Monica Fridh 
 
 
 
Anders Larsson  Eva Danielsson 
 
 
 
 

 
 

 

 


