
 

 

Oxelösund Rödakorskrets verksamhetsplan 2022 
 
Vi har haft en något begränsad verksamhet även under 2021 pga Covid 19 och det gäller 
fortfarande under 2022 som det ser ut nu, men vi hoppas kunna återgå till normal 
verksamhet så snart det går. Det är den normala verksamheten vi beskriver nedan. Under 
hösten 2021 har vi bytt lokal för vår Second-Hand butik och flyttat in i Gallerian vid torget 
eftersom hela Prismanhuset ska rivas. 
 
Mötesplats Kupan 
- Vi har Second-Hand försäljning tisdag tom fredag kl 12.00-1600, samt en lördag per 
månad kl 10-14   
- Vi tar emot damkläder och skor, ”prylar” exempelvis husgeråd, prydnadssaker, väskor, 
tyger mm till försäljning. 
- Vi har samling en gång i månaden kl 14 till 16 för social kontakt och information från 
styrelsen om aktiviteter inom Röda Korset. Då kan vi bl.a. ha en föredragshållare eller bara 
umgås vid en kopp kaffe.  
- Vi har Julmarknad och Påskbasar med lotteri och brödförsäljning.  
- Vi har sammanträden för styrelsen och Kupan personal samt viss utbildning i lokalen. 
   
Bössinsamling 
- Röda Korset centralt utlyser insamlingar ett par gånger per år vid katastrofer, Världens 
Barn och andra kriser och då används lokalen som samlingsplats för att hämta och lämna 
insamlingsbössor. Insamlingsbössor finns utställda i olika butiker i Oxelösund hela året. 
 
Övrig social verksamhet 
- Ett antal medlemmar besöker regelbundet Björntorp för att assistera vid musikstunder, 
filmvisning, högläsning, caféverksamhet, promenader och övrig verksamhet för att hjälpa 
personalen att hinna med. 
- En gång per år gör vi en utflykt med lunch för dem som vistas på Kommunikationsgruppen  
- Till en avdelning på Björntorp prenumererar vi på Södermanlands Nyheter. 
- Vi deltar i julmarknad på Björntorp, Sjötången och Vitsippan 
- Vi ger bidrag till jul för ett antal utsatta grupper i kommunen – Familjecentralen, Rönnen, 
och Räddningsplankan.  
- Vi har språkträning för nyanlända på Koordinaten två eftermiddagar i veckan, vilket är 
mycket uppskattat. 
- Vi deltar i seniorverksamheten på Koordinaten. 
- Vi finns även på sociala medier med hemsida, facebook och instagram samt annonserar i    
SN om olika aktiviteter.  
 
Ingår i andra grupper 
- Ingår i Röda Korsets samverkansråd i Nyköping med kringliggande kretsar. 
- Ingår i Oxelösunds Företagar Förening och deltar i gemensamma aktiviteter i kommunen. 
- Deltager i nationaldagsfirande på Jogersö. 
- Deltager även på ”Må bra dagen” på Koordinaten 
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