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Aktuellt från Mötesplatsen Bergshamra 
 
Björnstigen 10 
170 72 Solna 
Telefon: 070-072 80 37 
 
Under maj månad har vi fått in extra mycket fina gåvor som har gjort att försäljningen gått väldigt bra. 
Vi kommer att ha sommarrea de 2 sista veckorna i juni. Välkommen in och fynda! 
 
Sommarstängt 
Mötesplatsen i Bergshamra är stängd under vecka 27-32 och öppnar igen tisdagen den 16 augusti.  
 
Till hösten söker vi flera volontärer som regelbundet vill hjälpa till i secondhandbutiken i Bergshamra.   
Mejla till butiken.bergshamra@redcross.se om du är intresserad!   
 

Aktuellt från Mötesplatsen Råsunda 
 
Råsundavägen 145 
169 36 Solna 
Telefonnr 070-072 80 38 
 
Sommarstängt  
Mötesplatsen i Råsunda är stängd under vecka 27-32  
Torsdagen den 30 juni är sista dagen som mötesplatsen har öppet innan sommaruppehållet och måndagen den 15 
augusti öppnar vi igen. Varmt välkomna då!  
Till hösten söker vi flera volontärer som regelbundet vill hjälpa till i secondhandbutiken i Råsunda.  
Mejla till butiken.rasunda@redcross.se om du är intresserad!  
 

Aktuellt från Träna svenska/språkkafé 
Träna svenska träffas på mötesplatsen i Bergshamra onsdagar 10.30 -12.00   
Kontaktperson Kjell Elenius kjell.elenius@gmail.com All info om träna svenska i Bergshamra finns här.  
https://www.meetup.com/Trana-svenska-Sprakcafe-Roda-Korset-Bergshamra-centum/events/  
 

Glada nyheter! 
I mitten av augusti startar även Träna svenska på mötesplatsen i Råsunda.  
Frivilligledare är Anne Aron Nuanes som har en stor erfarenhet av att lära ut svenska 
från sitt arbete som lärare i Rinkeby, men fler frivilliga behövs eftersom behovet från 
eleverna är väldigt stort och språkkunskaperna varierar. 
 
Är du intresserad av att vara volontär på Träna Svenska/språkcafé i Råsunda? Hör 
av dig till butiken.rasunda@redcross.se  
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Aktuellt från Rödakorsvärdar på Karolinska sjukhuset 
Röda korsvärdarna har nu sommarlov och återkommer till sjukhuset den 22 augusti.  
Som avslutning hade värdarna en liten träff på restaurang.  
Ytterligare en värd har intervjuats och hon kommer att börja till hösten  
 
Kontaktpersoner för Rödakorsvärdarna är Ingela Månson och Ann-Marie Wahlbäck.  
Om det här är något för dig eller om du vill ha mer information kontakta oss på e-post: 
rodakorsvardar.solna@redcross.se eller  solna@redcross.se 
 

Aktuellt från Väntjänsten 
Aktuellt från Väntjänsten  
Sexton äldre får besök från Väntjänsten, vår besöksverksamhet för äldre i Solna.  
 
Under sommaren rekryterar vi inga nya, men vill du ha besök eller vill du bli en som besöker i 
höst, gör då en intresseanmälan på Väntjänstens telefon 08-655 82 64 (telefonsvarare) 
alternativt på mailadress vantjanst.solna@redcross.se . 
 
Aktuellt från Första Hjälpen 

Första hjälpen utbildningarna har just nu en paus men under hösten kommer kurserna att starta 
upp igen.  
Mer info i nästa nyhetsbrev och på hemsidan 
 
 

Aktuellt från Krisberedskapsgruppen  
Vill du vara med i detta viktiga arbete eller få mera information om 
krisberedskap?  
Du är välkommen att höra av dig med frågor och intresseanmälan till Barbro 
Miljand, e-post solna@redcross.se  
 

Aktuellt från Styrelsen 
Nästa möte för styrelsen är den 17 aug. 
Har du frågor som du vill att styrelsen tar upp?  
Mejla till ordforande.solna@redcross.se 
 
 

 

Aktuellt från Marknad och kommunikation 
Vi sköter bland annat kretsens hemsida, har kontakt med sponsorer och press samt informerar om aktuellt i kretsen via 
sociala medier och dessa nyhetsbrev. 
Vårt team består av tre frivilliga och en frivilligledare. 
 
Har du idéer eller information till nyhetsbrevet? Hör av dig till marknad.solna@redcross.se  
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Hallå där!  
Hej Veronica!  
-Hur länge har du arbetat på mötesplatsen i Bergshamra? 
Jag har arbetat här i ungefär 9 år 
-Vad är dina arbetsuppgifter?  
Jag är butiks och café ansvarig och sköter allt med varor som kommer in, 
uppackning, prismärkning. Jag bakar fikabröd och sköter städning. Är handledare 
för praktikanter. Har hand om facebook och instagram. Och en hel del annat smått 
och gott.  
-Hur har arbetet utvecklats under de nio åren du jobbat här? 
Det har blivit betydligt mer omsättning. Många väldigt fina saker som skänks och 
mycket bättre försäljning. Butiken har blivit en viktig del i Bergshamra som 
mötesplats. Där vi har många återkommande gäster som vill få en social tillvaro. 
-Vad är det bästa med att jobba på mötesplatsen? 
Det är så fantastiskt givande att få träffa alla typer av människor. Att kunna vara ett socialt stöd. Och väldigt 
varierande. Det ger mig så mycket glädje och värme. 
 
Tack Veronica, för pratstunden och ditt fantastiska arbete!  
Vi hoppas att du får en riktigt skön sommar! 

 

Trevlig sommar! 
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti 
 

Du kan läsa mer om Röda Korset Solna här: https://www.rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/ 
Följ oss gärna på Facebook och Instagram!  

Veronica Johansson 
Ansvarig för Mötesplatsen 
i Bergshamra  
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