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Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i Norrköping får avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.
Ännu ett verksamhetsår har förflutit och Föreningen Omsorgsjul-Hemlösa i
Norrköping har 2017 genomfört den 23:e julfesten och det15:e besöket i
Kolmårdens Djurpark. Båda dessa sammankomster är värdefulla för de
människor som vi verkar för.
Vi har också för 7 året i rad varit hembjudna på lunch till familjen Stenström,
Bråborg.
Tack vare våra givmilda och trogna sponsorer och vänner kan vi genomföra inte
bara julfesten och djurparksbesöket utan också en rad andra projekt. Flera fonder
finns med bland de som stöttar föreningens verksamhet.
Vid den årliga resan till Kolmårdens Djurpark var det drygt 100 vuxna deltagare
och 20 barn som deltog vilket är nära förra årets rekord. Resan gick av stapeln
den 11 juni.
Vid julfesten, luciadagen den 13 december, kom cirka 225 besökare till
Renströmmen. Lars-Åke Johansson med gruppen ”Samspel” spelade julmusik.
Festen inleddes sedan som vanligt med trumpetspel av Peter Ölander med
föreningens Roger Waldemar vid pianot. Föreningens ordförande, Pär
Linderoth, höll en kort välkomsthälsning innan ljuset i lokalen släcktes ner och
Norrköpings Lucia intog scenen!
I år hade också Östgötateatern ställt upp med underhållning och skådespelaren
Martin Waerme med sång till eget gitarrspel.
Alla besökare fick med sig en julklapp, men vi hade i år valt att i stället för
presentkort till ICA, låta besökarna vid RIA:s julfirande få kuponger för
2 luncher hos RIA!
”De hemlösas dag” firas på föreningens initiativ den 19 oktober. Föreningen
bjuder då besökarna på RIA på fri lunch med kaffe och tårta som efterrätt. Det
var 10:e året i rad som dagen firades!
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Fortlöpande har uppsökande verksamhet bedrivits och målgruppårn har i
huvudsak varit besökare vid RIA och dagverksamheten vid Kamratstödet. Vi har
också haft kontakt med RFHL och deras verksamhet QuinnoQulan.
Föreningen har för 7:e året, genom Per-Åke Hydén, anordnat ett antal
uppskattade aktiviteter. Det har varit bangolf, bowling, och ishockey! Speciellt
vill vi tacka Gokartarenan i Klinga för två körtillfällen under året och
luciafirande med barn från Gårdeby Natur och musikskola. Verkligt uppskattat.
IFK Norrköping har också ställt upp med biljetter till sina hemmamatcher och
där har Gunnar Klasson varit viktig som kontaktperson och sammanhållande.
Sponsorer är en nödvändighet för föreningen och vi har under året, som vi
nämnt, tacksamt mottagit stöd från ett stort antal som kommer att redovisas på
vår hemsida. Tyvärr måste vi konstatera att det nu är ett minskat stöd från
företag och organisationer!
Mediebevakningen har också under detta år varit bra och media har
uppmärksammat våra aktiviteter och framför allt djurparksbesöket och julfesten.
Medial uppmärksamhet för de utsatta grupperna är viktig för opinionen men det
är också en förutsättning för att föreningen skall få sponsorer.
Under året har vi fortsatt ställa upp med stöd för enskilda i kontakter och i något
fall med ekonomiskt stöd.
När det gäller de utsattas situation så är det fortfarande kärvt. Bostadsbristen är
akut och det finns fortfarande många som saknar fast bostad och som behöver
stöd i sin situation.
Föreningen har en viktig uppgift att fylla genom att påverka politiker och andra
beslutsfattare. Vi har under detta verksamhetsår inte agerat mot kommunens
politiker mera än att Ordförande och vice ordförande har tunga politiska
uppdrag!
Det saknas idag ytor och lokaler i centrum där ”bänksittarna” kan vistas och ha
den sociala kontakt som de behöver. Det upplevs av många som störande när de
sitter vid busshållplatser och biblioteket har engagerat väktare.
Bristen på fungerande toaletter är fortsatt ett problem i centrum. Den vid Söder
Tull har under senaste åren varit gratis men oftast varit ur funktion
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