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Kretsstämma 

Kretsstämman hölls den 21 februari. På grund av rådande pandemi hölls stämman digitalt via 

Teams.  

 

Stämman inleddes med att ordförande Peter Rosell kort redogjorde för Svenska Röda Korsets 

verksamhet och grundprinciper varefter den digitala stämman genomfördes smidigt. 

Medlemsantal och frivilliga 

Vid årets slut hade kretsen 891 medlemmar och under året har omkring 110 aktiva frivilliga del-

tagit i kretsens olika verksamheter. Rekryteringsgrupp fick 2021 in och hanterat 164 ansök-

ningar som mynnade ut i 57 rekryteringar av nya frivilliga. 

Ekonomi 

Kretsens ekonomiska ställning är god. Vi har under året bidragit med sammanlagt 200 000 kr till 

Svenska Röda Korsets insamlingar Katastrof och krishantering och Hela Röda Korset. Till  

Radiohjälpens insamling Världens Barn bidrog vi med 51 000 kr. 

 

 

 



  

VÅRA VERKSAMHETER 

Bössinsamlingar 

Vi har samlat in något mindre mynt och sedlar i de bössor som står i butiker, jämfört med året 

innan. Bössor har funnits i följande butiker:  

Boo: Blomster-Boo, Apoteket och ICA i Björknäs. 

Saltsjöbaden: ICA, biblioteket och Tonis Järnhandel.  

Fisksätra: Matvärlden 

Nacka övrigt: ICA Maxi, Macken Finntorp, ICA Henriksdalsberget, Claes Olsson, Tempo i 

Finntorp och Blomsterlandet. 

Projekt Mat och medicin 

Nacka rödakorskrets agerade snabbt vid pandemins utbrott och fick i uppdrag att vara 

kommunsamordnande organisation för MSB-projektet Mat och medicin. Syftet med projektet var 

att hjälpa riskgrupper och behövande  - Hemmahjältar - att handla mat och medicin då de 

uppmanades att stanna hemma för att undvika att bli smittade med Covid-19. Uppdraget från 

MSB avslutades under året efter ca 500 uppdrag. 

Finntorp, social mötesplats och second hand-butik med café  

Försäljningen i butiken i Finntorp har gått bra under 2021 trots pandemin. Vi har tagit emot 

många och fina gåvor. Vi har haft öppet under hela året och självklart vidtagit åtgärder för att 

minska smittspridning och samtidigt vara ett stöd för de som vill prata med någon. Antalet besö-

kare i butiken har varit cirka 5000 under året. 

Vi har tagit vara på den lite lugnare perioden under pandemin och passat på att utöka vår lokal i 

Finntorp som nu är nästan dubbelt så stor och helt nyrenoverad. Förutom vår second handverk-

samhet planerar vi under 2022 också för öppning av befintliga och nya verksamheter i det vi nu 

kallar Rödakorshuset. 

Lilla Boosalen – social mötesplats och second hand-butik i Orminge 

Lilla Boosalen har varit öppen fyra timmar i princip varje helgfri torsdag mars-december, samt 
sista lördagen i månaderna, augusti-november. Åtta frivilliga har turats om, 2-3 st. per gång, för 
att bereda mer plats åt kunderna, p g a pandemin. Butiken som mötesplats har varit väldigt upp-
skattad för många, särskilt under dessa svåra och ensamma tider. 

Second hand-butiken i Nacka Forum 

Vår butik i Nacka Forum har varit öppen hela året. Försäljningen har gått förhållandevis bra med 

tanke på Pandemin och alla restriktioner. Den lämnar ett avsevärt bidrag till kretsens intäkter 

och därmed till våra möjligheter att stödja både Svenska Röda Korsets verksamheter och lokala 

satsningar inom ramen för de nationella målen.  

Butiken har också fyllt en viktig funktion under pandemin då vi har använt butiken som knut-

punkt för att dela ut västar med mera till de volontärer som arbetat inom Mat och medicin pro-

jektet. 

Kommunikation 

Strategin för bättre och ökad kommunikation är att öka närvaron och aktiviteten i våra sociala 

kanaler, med fokus på Facebook och Instagram, och skapa inlägg som väcker nyfikenhet med 

länkar till hemsidan. I nuläget finns också en egen kanal på Instagram för de tre second hand-

butikerna i Nacka. Inläggen i de sociala kanalerna har ökat under året 2021, med främsta syfte 

att sprida information om Nackakretsens verksamheter, arbete och aktiviteter, samt att nå ut 

med budskap kring insamlingar och övriga projekt. 



  

Nackakretsens hemsida rodakorset.se/ort/stockholm/nacka-kommun är en viktig 

kommunikationskanal med ständiga uppdateringar av verksamheter, rekrytering och nyheter. 

I lokaltidningen Nvp, Nacka Värmdöpostens kalendarium och i det digitala kalendariet på 

nvp.se, försöker butikerna synas så mycket som möjligt, främst med öppettider och speciella 

event.  

Andra kanaler för kommunikationen är de tre butikerna, som når olika målgrupper med olika 

köpbehov. Här kommuniceras mycket av Röda Korsets grundvärderingar och hur de pengar 

man spenderar kommer till nytta. I det renoverade och utökade Rödakorshuset i Finntorp pågår 

en mängd andra stödverksamheter (under icke pandemitider) som skapar synergier med 

butikens försäljning. 

Handarbete 

Handarbetsgruppen, som träffas i Finntorp på måndagar udda veckor 10-13:00, fick ställa in. De 

hann bara börja samla in material när 3e vågen av Covid-19 kom. De är annars ca 10 frivilliga 

som brukade träffas för att handarbeta tillsammans: sticka tröjor, raggsockor, vantar och sy väs-

kor mm till försäljning i våra second hand-butiker. 

Läxhjälp/språkträning  

Fysiska träffar 

På grund av Corona pandemin och de av myndigheternas införda restriktionerna och rekom-

mendationerna har det under året inte varit möjligt att genomföra läxhjälp/språkträning med fy-

siska träffar. Viss begränsad sådan verksamhet har dock bedrivits i Fisksätra och Saltsjöbaden 

men det har varit utmanande att hitta frivilligledare och volontärer under dessa förutsättningar. 

Vidare har vid flera tillfällen under året planen varit att återuppta läxhjälpen/språkträningen med 

fysiska träffar i Finntorp och Orminge men tyvärr har utvecklingen av spridningen av Covid 19 

förhindrat det. Det är dock styrelsens förhoppning att spridningen kommer att minska och re-

striktionerna lättas så att det blir möjligt att påbörja läxhjälpen/språkträningen med fysiska träffar 

senare under våren 2022 och styrelsen har för detta ändamål kontakt med kommunen och 

biblioteken. 

Digital undervisning 

Trots (eller snarare pga) pandemin har digital läxhjälp genomförts en gång veckan under våren 

och hösten med varierande antal deltagare. Även här har det funnits viss brist på kvalificerade 

volontärer. Styrelsen har dock beslutat att den digitala undervisningen tillsvidare skall upphöra 

och att fokus i stället ska läggas på läxhjälp/språkträning med fysiska träffar.  

Rödakorsvärdar på Nacka Närsjukhus 

En utomhusfika för volontärerna blev det i början på hösten. Vi deltog genom rekryteringsgrup-

pen i Röda Korsets nationella rekryteringskampanj till sjukhusvärdar under hösten och det re-

sulterade i sju nya volontärer med intresse dels för bemanning i huvudentré och hisshall men i 

första hand med samtal på geriatriska avdelningarna. Några samtal på avdelningar har ej varit 

möjliga under året. 

 

I början av november fick vi OK av Locum att starta bemanning i huvudentré och hisshall, dvs 

offentliga utrymmen. Vi fanns på plats på förmiddagar mån-torsdag och några eftermiddagar. 

Totalt blev det 23 dagar och ca 400 samtal i samband med ledsagning. Vi fick mycket positivt 

gensvar från såväl besökare som personal. Det kändes roligt att vara tillbaka och de nya volon-

tärerna är mycket entusiastiska. 

 

Inför det nya året 2022 har vi förhoppningar om att komma igång när rådande smittläge lagt sig. 



  

Vi står ständigt i kontakt med ansvariga för att höra om våra möjligheter att komma tillbaka. Vi 

kunde också baka kanelbullar på den palliativa avdelningen den 9 oktober, men restriktionerna 

gjorde att vi fick ställa in pepparkaksbaket. 

Hållplats Nacka Forum 

Verksamheten har pausats under 2021 på grund av pandemin. 

Förstahjälpen-utbildning 

Utbildning i Första Hjälpen har inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin. Kretsen har hänvisat 

till den onlineutbildning som Röda Korset har tagit fram.  

Vaccinationsstödjare 

Röda Korset i Nacka har tillsammans med Kungsholmskretsen och Norrmalm/Östermalmkret-

sen bemannat upp med vaccinationsstödjare i Filadelfiakyrkan från mitten av april till sista au-

gusti 2021. Vaccinationen sköttes av Capio. Kretsarna hade två frivilligledare, en från Nacka 

och en från Kungsholmen. Det fanns frivilliga från alla tre kretsarna och även från andra kretsar 

i Stockholmsområdet. Det var öppet för vaccination ungefär 90 timmar/vecka och personal från 

Capio och frivilliga från Röda Korset arbetade i 5-timmars pass. Röda Korset hade minst 2 frivil-

liga vid varje pass. Capio betalade kretsarna 125 000 kr för omkostnader. Dessa medel gavs 

oavkortat till SRKs kris och beredskap internationellt.  

Vaccinationsstödjare Influensan 

Fem frivilliga från Nackakretsen gjorde en mycket uppskattad insats på vårdcentralerna i Forum 

Nacka och Ektorp i samband med influensavaccineringen under november och december. Även 

fyra frivilliga från Vaccinationsstödjare Covid hjälpte till i insatsen. 

Lokal beredskap 

Vi deltar aktivt i samhällets beredskap för att kunna möta olyckor och kriser genom att i första 

hand ge psykologiskt och medmänskligt stöd i händelse av att kommunens krissamordnare 

kallar på vår hjälp. Vi samarbetar här med Röda Korset Värmdö. Det är för närvarande ca 20 

utbildade krisstödjare i vår grupp. Två gånger om året brukar dessa bjudas in till olika 

studiebesök till olika aktuella verksamheter. 

Klädhjälp till akut behövande 

Vi har under verksamhetsåret startat en klädverksamhet som initialt riktade sig mot nyanlända 

migranter. Syftet med verksamheten är att erbjuda nyanlända möjlighet att välja kläder och 

vissa andra nödvändighetsartiklar. Verksamheten försöker möta de nyanlända direkt när de 

kommer till Sverige och även erbjuda dem en möjlighet att under värdiga former hitta lämpliga 

klädesplagg. Denna verksamhet har även följts upp vid ett par senare tillfällen då migranterna 

har kunnat välja tex vinterkläder. Fortsatta utvecklingsområden är framför allt att tillsammans 

med kyrkan organisera vinterklädesmöten. Verksamheten vänder sig även till andra kommunin-

vånare som är i behov av kläder. Samarbetet med kyrkan och kommunen kommer att fortsätta i 

syfte att behövande lättare ska hitta till oss och vi lättare ska hitta dem.  

Besöksverksamheter och Sociala verksamheter 

Våra besöksverksamheter på äldreboenden och sociala träffar/verksamheter har tyvärr legat 

nere under 2021, av förklarliga skäl. Vi hoppas på att kunna starta upp igen då läget tillåter. 

Vi förvaltar två donationer 

Gunilla Hedströms minnesfond 

Nackakretsen förvaltar en penninggåva, Gunilla Hedströms minnesfond. Ändamålet är att stödja 

barn och ungdomar under 18 år med funktionshinder, boende i Nacka, för aktiviteter utanför den 



  

dagliga verksamheten. Under 2021 har inga ansökningar om bidrag inkommit och inget bidrag 

betalats ut. Fondens bokförda värde uppgår vid årets slut till 13 807 kr. 

Signe och Åke Sandhéns minnesfond 

Nackakretsen förvaltar denna fond och av den årliga avkastningen ska enligt testamentet 75 

procent gå till hjälpverksamhet vilket kretsen använder för att kunna ge stöd i form av främst 

kläder till akut behövande. Fondens värde uppgår vid slutet av året till ca 720 000 kr. 

Slutord 

Ensam är inte starkast. Inte minst i dessa tider ser vi betydelsen av samverkan och under året 

har vi ökat vårt samarbete med främst kommunen och Nackas församlingar. Syftet med detta är 

dels att öka vår kunskap om vilka behov som finns i kommunen, dels stärka vår förmåga att nå 

ut till behövande, på ett sätt som inte andra aktörer har kapacitet för eller av andra anledningar 

inte har förmåga att göra. 

Vi vet att Röda Korset är ett starkt varumärke men vi vet också att många nackabor inte vet hur 

mycket vi gör lokalt i kommunen. Vi vill hela tiden både öka vår lokala närvaro och öka 

medvetenheten om att vi är en lokal organisation för lokala behov. Vi ser hela tiden nya behov, 

men kan inte lägga mer arbete på befintliga volontärer, så ska vi kunna växa behöver vi fler så 

väl frivilliga som frivilligledare. Sök upp oss eller hör av dig om du är intresserad av att hjälpa till, 

externt eller internt. 

Det är många som uppmärksammar vårt fantastiska arbete. Tidigare har bland annat Eon 

premierat oss och nu var det Nackalistans medlemmar som utsåg Röda Korset i Nacka till 

pristagare av deras kultur- och demokratipris 2021. Detta motiverades med de insatser som 

gjorts under längre tid i form av bland annat läxhjälp och träffpunkt. Priset var på 5000 kronor. 

Slutligen sänder vi ett stort tack till alla frivilliga som finns med i vårt viktiga arbete för de som 

behöver oss, tack för 2021 och ser fram mot 2022. 

Nacka 18 januari 2022 

Peter Rosell  Heleena Ruokonen-Johansson  Anette Skoog  Pia af Rolén   

Mona Dean  Barbara García Fernández-Muro  Margareta Andersson Hartwig 

Richard Fleetwood 

 


