
 

Röda Korset Järfällakretsens verksamhetsberättelse 2021 

Kretsen har för närvarande 467 medlemmar. 
Stort tack till er alla som hjälper Röda Korset i Järfälla att hjälpa!  

Kretsstyrelsen har under verksamhetsåret bestått av 
 
Lars Bolling ordförande  Fereshteh Davarfar ledamot 
Solvig Grahn vice ordförande       Eva Hellebro ledamot 
Håkan Bengtsson kassör  Peder Norling ledamot 
Camilla Andersson sekreterare  
  
Styrelsen har sammanträtt tio gånger. Eftersom många av våra frivilliga tillhör 
riskgruppen har vi tvingats ställa in många av våra verksamheter eller genomföra i 
mindre skala än normalt. Vi har dock lyckats ställa om en del och genomfört 
aktiviteter enligt nedan: 

Våra verksamheter  

Anhörigstöd: 
 
Två grupper för anhörigstöd har funnits under året. Den ena gruppen har träffats 
varannan vecka under hela året - drygt 40 gånger i ur och skur och utomhus på 
grund av pandemin. Från och med september bedömdes smittoläget mindre riskabelt 
och gruppmötena flyttade in i vår lokal på Hammarvägen.  Den andra gruppen har 
under året träffats i mindre omfattning. 
 

Röda Korsvärdar på sjukhuset och besöksverksamhet:  

Normalt har vi frivilliga som hjälper till vid entrén på Jakobsbergs sjukhus och besök 
på Ekens äldreboende i Kalhäll. På grund av rådande restriktioner så har dessa 
aktiviteter varit vilande under större delen av året. 

 

Stöd i integration:  

Under året har vi fortsatt vår integrationsaktivitet med en grupp invandrardamer. 
Många möten har bedrivits via telefon men då det fungerat har det även genomförts 
fysiska möten under året. Ofta har mötena handlat om konversation och högläsning. 
Damerna läser t ex en vers var från någon känd dikt. Genom att vi är två ledare har vi 
lättare kunnat skapa inspirerande diskussioner i gruppen, som består av 10 damer. 
Under året har vi också samarbetat med kulturföreningen Jasminhuset för att på olika 
sätt utöka vårt integrationsarbete. Gruppen har träffats vid 12 tillfällen. Varav 10 
tillfällen fysiskt och 2 tillfällen digitalt. 

 

 



 

Språkcafé:  

Språkcafeet på Jakobsbergs och Kallhälls bibliotek har under hela året legat nere på 
grund av rädslan för smittspridning av Covid 19. 
Samtalsledarna träffades en gång i höstas inför en eventuell start, som dock 
resulterade i ett beslut att skjuta upp mötena till efter nyår 2022. Ledaren för 
läxhjälpen deltog vid mötet och informerade om hur digital läxhjälp går till och 
berättade att det även finns digitalt språkcafé, som gäller hela landet. 
En person prövade detta digitala språkcafé och samtalade med en person i Göteborg 
och en i Sollentuna, men det blev ingen uppföljning/fortsättning av olika anledningar. 
 

Röda Korset i skolan:  

Läxhjälp bedrivs sedan många år för de lägre årskurserna vid Aspnässkolan i 
Jakobsberg. Under 2021 har tyvärr ingen läxhjälp kunnat bedrivas vid Aspnässkolan 
på grund av pandemin. 

På Jakobsbergs bibliotek har vi läxhjälp för elever från årskurs fyra, högstadiet och 
gymnasiet på måndagar och onsdagar mellan 16.00 och 18.00. Sammanlagt 15 
personer med olika specialiteter hjälps åt med detta. Eleverna är ca 25 vid varje 
tillfälle och 6-8 läxhjälpare kommer och hjälper dem. Ca 90 % av eleverna har 
invandrarbakgrund. Flickorna är i majoritet, men antalet pojkar och fler 
vuxenstuderande har glädjande ökat senaste åren. Eleverna behöver hjälp i de flesta 
ämnen även om matematik och svenska är speciellt efterfrågat. Oftast behöver de 
hjälp med svenska. Stämningen är mycket god bland både läxhjälpare och elever 
och bibliotekets personal är positiv och hjälper gärna till med praktiska frågor. På 
grund av pandemi-restriktionerna har vi inte kunnat anordna denna aktivitet normalt. 
Vi har dock anordnat en digital läxhjälp för att försöka nå ut till eleverna ändå.  

 

Röda Korsets second hand butik Kupan:  

Vår största inkomstkälla i insamlingsverksamheten är mötesplats Kupan, som är en 
second hand-butik, som finns på Aspnäsvägen 22 i Jakobsberg. Inlämning och 
försäljning av skänkta varor äger normalt rum på onsdagar klockan 17-19 och 
lördagar 11-15. På grund av pandemi-restriktioner har vi tvingats hålla Kupan stängd 
stora delar av året, men vi har lyckats hålla den öppen på lördagar då det var möjligt.   

 
Totalt har 14 frivilliga varit engagerade, och vi har också lyckats rekrytera nya 
frivilliga under året. Mötesplats Kupans överskott 2021 blev 45 794 kronor. 

	
Sedan 2013 lämnar vi kläder, textilier, väskor och skor till en återvinningspartner. På 
så sätt tar vi ansvar för miljön samt att Röda Korset får betalt för något vi annars 
skulle betala för att göra oss av med. Detta är alltså både en miljömässig och 
ekonomisk vinst både för Röda Korset och för samhället. Praktiskt går det till så att 



 

kretsen levererar de kläder vi inte kan sälja till en depå i Frihamnen, varifrån de 
transporteras till Tyskland för återvinning. 

 

Arbetsgruppen:  

En viktig bas för insamlingsverksamheten är arbetsgruppen som normalt träffas 
varannan måndag på Hammarvägen 54 kl. 13-14.30. Det är här som detaljplanering 
av olika engagemang sker, t ex bemanningar vid marknader, lotterier och andra 
tillställningar. Vid mötena inspirerar vi varandra och dricker kaffe. En del personer 
som kommer hit har handarbete med sig, andra kommer till kaffestunden, för det är 
där man får veta saker.... Dessvärre har denna aktivitet också varit pausad under 
stora delar av året på grund av pandemi-restriktionerna.  

 

Arrangemang:  

På grund av pandemi-restriktionerna har vi inte deltagit i eller anordnat lika många 
evenemang som vi brukar, men var väldigt glada att kunna anordna vår 
traditionsenliga julmarknad i Maria kyrka den 20 november. 

Röda Korset Sverige är även mottagare av gåvor från returautomaterna i vissa ICA 
butiker, men dessa medel redovisas inte via kretsen/kommunal nivå utan på nationell 
nivå. 

 

Direkta gåvor till kretsen insamlingsverksamhet.  

Vi har även via inbetalningskort och Swish, huvudsakligen från kretsens medlemmar 
mottagit gåvor på 5340 kronor.  

 

Bössor i butik.  

Något förvånande är att insamlingsbössorna i butiker fortsatt ger betydande bidrag, 
under året 19 959 kr, till stora delar i småmynt. Det blir dessvärre allt svårare att 
växla in mynten utan att en betydande andel försvinner i avgifter, men ännu klarar vi 
det. 

 

Redovisade insamlingsmedel:  

Totalt har årets insamlingsverksamhet givit ett överskott på 87 050 kronor.  



 

Styrelsen har valt att överlåta till Röda Korset centralt att prioritera mellan behoven 
och därför valt att redovisa alla medel till insamlingsändamål ”Kris och katastrof”, 
under 2021 betalade vi in 70 000 kr. 

 

Ekonomi övrigt:  

Vi har i princip två övergripande ekonomiska mål, dels att samla in mest möjliga 
pengar till Röda Korsets internationella verksamhet, dels att genom meningsfull lokal 
verksamhet använda medlemsavgifter och de bidrag vi får till kretsen. 
Nedstängningen av merparten av verksamheten återspeglar sig ekonomiskt i ett 
relativt stort överskott på 42 711 kr. Styrelsen föreslår att detta överskott används 
dels till rekrytering och frivilligmobilisering, dels reserveras för att möta osäkerhet 
gällande kommunala bidrag för 2022. 

Balans- och resultaträkning lämnas separat. 
 

Vår krets disponerar två lokaler: Hammarvägen 54 och Aspnäsvägen 22. På 
Hammarvägen träffas styrelsen, arbetsgruppen, anhöriggrupperna och 
konversationsgruppen för invandrarkvinnor. Mötesplats Kupan finns på Aspnäsvägen 
22. Vi ansökte hos kommunen om bidrag för lokalkostnaden på Hammarvägen, vilket 
2021 beviljades med 50 000kr. Det är för närvarande osäkert om motsvarande bidrag 
kan erhållas för 2022. 

Av medlemsavgiften, som är 250 kr (centralt beslut) går hälften till den centrala 
administrationen och hälften kommer vår förening till del, med avdrag för att täcka 
kostnader för Riksstämman de år denna genomförs. De pengar som kommer från 
månadsgivare går till Röda Korset centralt och inte till vår krets.  

Vi saknar insamlingsledare, vilket inneburit att varje arrangemang har lösts från 
tillfälle till tillfälle och styrelsen har varit mer engagerad i detta än om vi hade haft en 
insamlingsledare. Det är angeläget att detta uppdrag bemannas.  

Vi tar gärna emot gåvor till vårt bankgiro 5158-2518, eller till Swishnr 123 174 9001 

 

Information  

Vi har funnits på plats i Järfälla för att hjälpa våra medmänniskor lokalt och globalt 
sedan 1936. Vi upplever fortsatt stort intresse för våra verksamheter och för att 
säkerställa ett långsiktigt hållbart utbud av aktiviteter och kunna hjälpa våra 
medmänniskor här i Järfälla på bästa sätt önskar vi bli fler medlemmar och frivilliga. 
Alla frivilliga är välkomna, gärna med egna idéer om vilken befintlig eller ny 
verksamhet ni vill engagera er inom. Ni hittar också specifika frivilliguppdrag vi söker 
via vår hemsida, exempelvis söker vi nu en ny frivilligledare för våra mycket 
uppskattade Röda Korsvärdar. Kretsen och hur vi bidrar till vårt gemensamma 
samhälle behöver också bli mer känd. Därför har vi under året utökat vårt samarbete 



 

med Järfälla kommun, Jasminhuset, övriga civilsamhällesföreningar i Järfälla, Röda 
Korsets Ungdomsförbund, Röda Korset centralt med flera. Vi kommer också fortsätta 
utveckla och förnya vår verksamhet under 2022 för att fokusera våra verksamheter 
där behoven är störst i Järfälla just nu. Återkom gärna med era synpunkter och 
reflektioner till oss; Tillsammans hjälps vi åt att hjälpa! 

Vi har under året också ökat vår aktivitet på Facebook och ser det som ett bra sätt att 
bli mer kända: www.facebook.com/RodaKorsetJarfallakretsen  

Besök gärna vår hemsida: https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/jarfalla-kommun. 
Där hittar ni senaste nytt om våra aktiviteter och teman på våra medlems- och 
frvilligmöten under året.  
Om du vill skicka e-post till oss är adressen: redcross.jarfalla@gmail.com  

 

/Järfällakretsens styrelse genom ordförande Lars Bolling  

	

 



 

 

 


