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         Claudia Bruschi Ghobadi 
     -ny verksamhetschef på Röda Korset, Västerås 

 

  

BREV FRÅN VÅR KRETSORDFÖRANDE… 

”Hösten är här med vackra färger, skogsvandringar och 

svampplockning. Härligt! Höst och september innebar också 

Kulturnatt i Västerås med många spännande evenemang. Vår egen 

Second Hand butik bjöd på en fantastisk fin kväll med värme, gott 

fika och trevlig musik. Ann och Torsten sjöng, spelade och bidrog till 

både värme och fin stämning. Tack!  

Och tack alla anställda och frivilliga i Kupan för ert fantastiska arbete.  

 

Våren och sommaren har fungerat väl tack vare alla som ställt upp 

och hjälpt till. Tidig höst har ägnats åt att sätta organisationen så att vi 

på ett tydligt sätt kan kommunicera hur Röda Kors kretsen i Västerås 

fungerar. 

Det känns bra för mig att nu kunna ägna mig åt både läxhjälp och att 

vara  

flyktingguide åt en syriansk flyktingfamilj. Och många behövs. Just 

nu ser du i det här brevet att det finns uppdrag för många fler 

frivilligarbetare inom Röda Korset.    

Jag vill passa på att tacka Carolina Sachmann som slutade hos oss 

i augusti för att börja en ny tjänst i Eskilstuna Kommun. Carolina, 

tack för fina år och ditt alltid så positiva bemötande.   

Lycka till med nya jobbet.  

Samtidigt hälsar vi Claudia Bruschi Ghobadi, ny verksamhetschef, 

välkommen. Claudia kommer att ha ansvar för samtliga verksamheter 

inom Röda Korskretsen iVästerås. Hon kommer närmast från 

Länsstyrelsen i Västmanland.  

Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med dig. Välkommen 

Claudia!  

Och till er alla, ha en fortsatt trevlig höst!” 

Elvy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julinsamlingen 2018, 1 Okt – 31 Dec 

Krig och katastrofer tar inte julledigt. Världen över 

finns det människor som lever I eller är på flykt från 

krig och katastrofer. De saknar mat, vatten, tak över 

huvudet och en trygg tillvaro. Många av dessa m 
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Julinsamlingen 2018, 1 Okt – 31 Dec 

Krig och katastrofer tar inte julledigt. Världen över 

finns det människor som lever I eller är på flykt från 

krig och katastrofer. De saknar mat, vatten, tak över 

huvudet och en trygg tillvaro. Många av dessa 

människor är barn.  

Hjälp oss att hjälpa fler. Köp en gåva eller bli 

månadsgivare. https://stod.redcross.se/  
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OM DU GOOGLAR PÅ ”RÖDA KORSET 
VÄSTERÅS”….. 
 
…..då kommer du till en presentationssida, som i sin 

tur gör att du lätt hittar vår hemsida. 

Genom Google får vi en del statistik om hur många 

som söker oss på den vägen. Vi får kommentarer och 

recensioner från de här besökarna och vad de tycker 

och tänker om Röda Korset Västerås, t.ex.: 

 

”Bra ställe för lite fika, prat och träffa nya vänner” 

“Trevlig personal, lätt att hitta till butiken” 

“[…]pengarna går till gott ändamål!” 

 

Senaste månadsstatistiken: 

• 57 besökte vår hemsida, den här vägen 

• 103 bad om vägbeskrivning till kupan 

• 20 ringde oss via kontaktuppgifter på sidan 

 

  

 

 

 

 

VOLONTÄRER, FRIVILLIGA, NI BEHÖVS!  

Just nu behöver flera av våra verksamheter i Västeråskretsen fler 

frivilliga. Du kanske kan hitta din roll i verksamheten bland de här 

uppgifterna:  

SPRÅKSTÖD   

Vi behöver fler volontärer  - du bestämmer själv dagar du kan vara 

med! Röda korset erbjuder språkstöd för de som studerar svenska på 

olika nivåer. Språkstödet erbjuds onsdagar och torsdagar 15.30 -

17.00  i Tranströmmerrummet (andra våningen) på Stadsbiblioteket.  

Att vara språkstödjare är ett meningsfullt arbete och ger möjlighet 

till positiva och intressanta möten med människor från olika länder. 

SECOND HAND-butiken 

i Kupan behöver hjälp bland annat med att värdera och prissätta LP- 

och CD-skivor. 

Det finns liknande uppgifter för leksaker och elektronik-prylar. 

Butiken behöver också hjälp för att sortera och hämta varor på 

Återbruket. Och det kan finnas ännu fler uppgifter. 

FLYKTINGGUIDER 

Röda Korsets flyktingguider hjälper nyanlända att känna ig hemma i 

det svenska samhället. Bli Flyktingguide om du vill träffa människor 

från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte, hjälpa nyanlända att träna 

svenska och hjälpa dem in i det svenska samhället. Intresserad? Här 

får du kontakt: Telefon: 072- 567 90 10. E-

post: flyktingguide.vasteras@redcross.se 

GILLAR DU ATT SY? 

Sygruppen träffas varje måndag mellan 12.30 och 15.30 i Växhuset. 

Gruppen syr, broderar och stickar och artiklarna säljs i Kupan. Just nu 

söker gruppen några som är symaskinskunniga och kan klippa till 

tyger och sy kassar. 1 december har sygruppen sin julmarknad i 

Second hand-butiken. 

 

Hittar du din roll? 

Hör av dig i så fall till vår verksamhetschef Claudia på 

tel. 021-12 17 91, eller via e-post vasteras@redcross.se 

Berätta kortfattat vad du är intresserad av att göra. Vi kontaktar dig genom 

vår introduktionsgrupp.  

  

Vasagatan 26 B, Tel. 072-567 90 02 

Måndag–fredag kl.10.00-18.00  

Lördagar kl.11.00-15.00 

 

CENTRUM FÖR INTEGRATION - ÖPPETTIDER 
Växhuset, våning 3, Tel. 072-567 90 03 

Måndag – Fredag 8.30-12, 13–15 

Lördag – Söndag STÄNGT 

 

 

KALENDER   2018 

o 20 november – Föreläsning ”vardagsekonomi” 

Stadsbiblioteket (se artikeln om utbildning) 

o 1 dec – julmarknad klockan 11–15 i vår Second 

hand-butik 

o 11 december – Röda Rummet digitalt på Rednet 
 

2019 
o 20 februari - Kretsstämma 

mailto:flyktingguide.vasteras@redcross.se
mailto:vasteras@redcross.se
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SVERIGE HÄR OCH NU –ett nytt initiativ 

Tisdagen den 20 november ges det tredje seminariet i den temaserie, 

som utbildningsgruppen i vår krets tagit fram och som de 

kallar, ”Sverige här och nu”. Det är ett försök att ta ytterligare ett steg 

i integrationsprocessen.  

Två seminarier har redan hållit på stadsbiblioteket som 

behandlat ”Föräldraskap” och ”Bostad”.  

Seminarierna erbjuds nyanlända som studerar SFI, SVA grund, SAS 

eller som förvärvsarbetar. Seminariet inleds med en föreläsning och 

sen delas deltagarna in i grupper tillsammans med svenska volontärer 

och frivilliga för att diskutera tillsammans. 

Det tredje seminariet på torsdag den 20 november handlar 

om ”Hushållets ekonomi”. Det inleds av privatekonomen Ylva 

Yngveson och därefter blir det samtal i grupp, och till dem behövs 

volontärer och frivilliga. Ta chansen till ett intressant möte omkring 

vardagens frågor. 

Krisberedskap 

Röda Korset Västerås planerar att starta en grupp för lokal krisberedskap 

Gruppen kommer att bestå av frivilliga som vill och kan ställa upp när det 

händer, exempelvis vid en större olycka eller kris, där samhällets resurser inte 

räcker till.  

De frivilliga i gruppen bistår bland annat kommunen med stödpersoner, hjälp 

vid evakuering eller frivilligsamordning.  

Ett exempel där Röda Korset haft krisberedskap är vid sommarens stora 

brandkatastrofer. Där frivilliga hjälpt till med att distribuera mat och kläder, 

evakuerat boende i området och bistått dem med tak över huvudet samt 

psykologisk första hjälpen.  

De frivilliga i krisberedskapsgruppen kommer att erbjudas utbildning och 

övningar för att hålla sig uppdaterade och informerade när väl en kris eller 

katastrof uppstår.  

Är du den vi söker? För mer information kontakta  

Micael Östlund 

micaola2@hotmail.com 

073-9370322 

 

Nästa nummer av ”Föreningsnytt” kommer i januari. 

 

 

Kontaktpersoner för ”Föreningsnytt” 
 

Claudia Bruschi Ghobadi  

Röda Korset Västerås Kansli, Vasagatan 26 B,  

722 15 Västerås. Tel. 021-121791. 
vasteras@redcross.se 

 

Sandra Granberg,  

Frivilligledare Kommunikation 

granberg55@gmail.com 
 

Malte Lind,  

Styrelseledamot Röda Korset Västerås 
malte.lind@telia.com 
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