VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012;
(maj 2012 –apr 2013)
Stockholms Brukarförening är en lokalförening i Svenska Brukarföreningen. Vi har vår lokal
i Slakthusområdet, Globens t-bana, och i den är det Öppet-Hus mån-fre 09-16. Alla är välkomna
– vi har 50 - 100 besök om dagen av medlemmar, allmänhet, forskare, media etc.
From febr 2013 öppnar vi först kl 1200 må onsd och fre pga att vi är ute på uppsök.

Att bryta sitt narkotikaanvändande och den ofta därtill hörande kriminella livsstilen, att bygga
ett nytt liv, är allt annat än enkelt! Det kan de av oss som gjort den resan skriva under på.
Istället för att sitta hemma med sjunkande självförtroende så kan man komma till vår lokal och
möta människor i samma situation. Det går bra att bara ta en kopp kaffe och en pratstund, helt
kravlöst. Vi har IT, telefon, kopiator som man kan låna. Är man osäker inför, eller misstrogen
mot, myndigheter så hjälper vi till att ta kontakt. Vi hjälper också till att ta reda på var man ska
vända sig i olika angelägenheter, och om man vill så följer vi med, som stöd, vid besök hos sjuksocial och kriminalvård etc.
Vi hjälper till med smittskyddsprevention; vi informerar och skjutsar medlemmar till
infektionsklinik, vi hjälper till att boka tider och med information. Tyvärr har
sjuksköterskorna från Karolinska inte längre kvar sin månadsvisa drop-in provtagning (HIV
och hep c) hos oss. Den har nu flyttat till sprutbytet på St Görans sjh.
För dem som hamnat utanför samhällets krympande skyddsnät, har vi alltid en enklare måltid
och stugvärme. De enda krav vi ställer på våra gäster är att de inte begår brott i vår lokal. Detta
händer så gott som aldrig.
Vi villkorar aldrig vår hjälp! Man är välkommen hit oavsett i vilket skick man befinner sig och
det är alltid den hjälpsökande som avgör hur hjälpen ska se ut. Vår målsättning är att hjälpa till
med det som behövs – när det behövs! Vi avstår ifrån ideologier och väljer att förhålla oss till
verkligheten som den ter sig för den enskilde. För personal och aktivister med eget
ansvarsområde ser det annorlunda ut; naturligtvis måste den som representerar föreningen
vara opåverkad och arbetsför!
Vi som arbetar här har alla egna erfarenheter av narkotika och beroende, många har
substitutionsbehandling och har genom föreningsarbetet förändrat tillvaron och gett livet ett
nytt innehåll. Detta vill vi nu, genom vårt arbete, ge vidare till våra olyckssystrar och –bröder.
Vi samarbetar med socialvård, beroendevård, smittskydd, andra ideella föreningar och
kriminalvård.
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Vi tar emot medlemmar på arbetsträning; som ett inslag i dennes rehabilitering. Men vi har
blivit restriktivare vad gäller praktikanordnande; Vi jobbar med ett problemtyngt kollektiv, så
det är en förutsättning att vi gör realistiska bedömningar rörande förmåga och motivation, och
att vi har de personella resurser som krävs för att en praktikperiod ska vara meningsfull.
Vi har brukarråd, i olika utvecklingsstadier, på landstingets olika Metadon kliniker. En dag i
veckan uppsöks de av Brukarföreningspersonal, som själva är beroendevårds patienter. De är
tillgängliga för medpatienternas idéer, frågor och eventuella klagomål och de bjuder på kaffe
och macka. Sedan går man på regelbunden basis igenom vad som kommit upp under träffarna
med beroendevårdens personalrepresentanter. Medlemmarnas synpunkter förs vidare till
brukarrådet/Stockholms Beroendecentrum samt Samverkansgruppen/MariaCapio. Detta är
ett försök att utveckla den lokala demokratin samt brukarnas inflytande över den egna vården.
Antalet supportärenden ökar stadigt. Denna kamratstödjande verksamhet pågår både på
kontoret och mobilt, ca 400 ärenden, dvs allt från rådgivning på telefon till komplexa insatser
(från första kontakten med socialtjänsten fram till behandlingshemsplacering) handlades av
Stockholms Brukarförening under 2012.
Ekonomi
Vårt årliga ekonomiska stöd från Socialtjänstförvaltningen, Sthlms kommun, blev även 2012
335.000:- Verksamhetsbidraget från SLL för 2012 är 230 000:2012 har vi fått verksamhetsbidrag från Lidingö Stad, Sundbyberg Stad, Botkyrka och
Upplands Bro kommuner. Sammanlagt ca 30.000:-

PERSONAL under 2012.
Christina Paulsrud: Ordförande sedan årsmötet 2008. Har huvudansvar för föreningens
ekonomi. Ansvarar för de externa kontakterna med politiker, media, myndigheter och
makthavare. Hjälper de nyblivna lokalföreningarna runt om i landet. Handlägger i viss mån
supportärenden. Deltar i lokala brukarråd hos Stockholms beroendecentrum och Maria-Capio
samt Brukardelegationen/Socialdepartementet. Föreläser på seminarier och utbildningar.
Claes Hellers: Ansvarar för verksamheten i vår lokal samt personalfrågor. Tar hand om
besökare och receptionen, dokumenterar den dagliga verksamheten. Representerar föreningen
på Rosenlundsmottagningen/2ggr i v samt Västermalm 1 ggn/v.
Niklas Eklund: Ansvarar för vår smittskyddsverksamhet. Aktivist.
Johan Sandström: Supportsamordnare. Ansvarar för föreningens mobila kamratstöd. Servar
våra dagliga besökare. Har hand om brukarrådet på 44an. OSA anställd som slutar sin
anst febr -13.
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Sofie Nilsson; OSA anställd. Tar emot och servar besökare. Registerhållning och
statistikbearbetning.
Linus Eklund: Hjälpt till med julbordet och i den dagliga verksamheten. Aktivist
Sussi Bältnis: Praktikant via AF. Tar emot besökare, fixar mackor, registrerar medlemmar mm
Charlotte Samuelsson; Sommarvik. Praktikant
Kent Parde; Hjälper till med den dagliga verksamheten. Praktikant
Emanuel H. Praktikant via JobbTorg. Hjälpt till med telefonpassning, kopiering, service till
besökare etc. Gått vidare till anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Från SBF:
Berne Stålenkrantz: Råd och stöd.
Magnus Brahn: Installation, teknisk support och löpande underhåll av vår it.
Louise Persson: Utvecklat system för dokumentation och registrering.
Maya Kristiansson; Hjälper vid behov till med vår dagliga verksamhet.

VERKSAMHETEN
Personal, praktikanter, arbetsmarknadsstöd
Alla våra medarbetare är föremål för någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Vi som arbetar i
brukarföreningen har alla börjat med att praktisera .
Billigare rehabilitering är svårt att föreställa sig; Varje krona, satsad på oss, är en vinst ur
samhällsekonomiskt perspektiv. Då har vi inte ens nämnt det humanistiska! Förväntningarna
på oss är mycket stora från olika instanser; t ex olika delar av Stockholms läns landsting, men
utan att vi erbjuds ekonomiska möjligheter att leva upp till dem. Vi har praktikanter hos oss
under kontraktsliknande former, ofta i samråd med någon av Stockholms
stadsdelsförvaltningar; oftast utan ersättning. Idag arbetar 1 person med OSA. Två
medarbetare är anställda med lönebidrag.
Vi har praktikanter, i samarbetet med vederbörandes sdf, och/eller Arbetsförmedling. Tyvärr
tar handledningen och omhändertagandet av nya praktikanter så mycket tid i anspråk att vi
med nuvarande personalstat och ekonomi inte har möjlighet att finnas för de nya medarbetarna
i den utsträckning vi skulle vilja och samtidigt sköta den dagliga verksamheten. Detta gör att vi
är relativt restriktiva med att ta emot nya. En praktik ska ju ge mer än bara vara ett alibi för
bibehållet socialbidrag!
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SUPPORTverksamhet
Nedanstående uppräkning är exempel på hur vår supportverksamhet kan se ut:





















Vi söker öka vår närvaro under klinikernas öppet-tider i syfte att öka trivseln och den
lokala demokratin.
Det är lätt att man blir isolerad då man slutar knarka. Man har brutit med de gamla
vännerna och tycker inte man har så mycket gemensamt med ”vanligt folk”. Här fyller
föreningen en viktig funktion, med personal som levt under samma villkor men som även
hittat sin plats i det ”vanliga samhället”. Istället för att isolera sig i hemmet kan man
komma hit, fika, läsa dagstidningen, surfa på Internet eller bara prata bort en stund.
Låna föreningens telefon, dator/internet, kopiator mm för att sköta kontakter med familj
och myndigheter.
Våra medlemmar av icke-svensk härkomst behöver ofta hjälp att tyda meddelanden från
myndigheter samt att besvara dessa. Det hjälper vi till med.
Föreningen fungerar som träff-punkt för medlemmar i och utanför behandling. Det är hit
man vänder sig med frågor om vård i allmänhet och substitutionsbehandling i synnerhet.
Vi fungerar som en länk mellan missbrukare och vård, genom att lotsa hjälpsökande
medlemmar rätt i vården. Då våra medlemmar ofta har misstro mot myndigheter
innebär detta att människor som annars inte skulle tagit dessa kontakter, tack vare
deras förtroende för oss, knyter kontakter med missbruksvården och förhoppningsvis
får relevant hjälp! Detta blir möjligt pga att vi varit med, stöttat den enskilde och hjälpt
honom formulera behovet.
Vi hjälper medlemmar att starta behandling samt att kvarstanna i behandling.
Vi hjälper medlemmar utöva sin rätt att välja vårdgivare, ibland gm att byta klinik.
Vi hjälper ofrivilligt och felaktigt utskrivna medlemmar få tillbaka sin behandling
Ständigt pågående arbete i syfte att åstadkomma permanent dialog mellan personal och
brukare på Stockholms olika beroendemottagningar.
Hemlösa medlemmar har kunnat ha sin postadress hos oss. Detta har varit väldigt
uppskattat då posten är ett stort problem vid hemlöshet.
Alla (detta varierar beroende på personalsituationen) metadonmottagningar i
Stockholm ska besökas av föreningsrepresentanter en gång i veckan. Vi har då med oss
fika. Detta för att komma i kontakt med dem som har problem med återfall eller av
annan art.
Vi arbetar också aktivt uppsökande mot dem som ännu ej har behandling. Vi kan då bli
deras länk in till social- och sjukvård.
Vi följer med som stöd vid besök hos läkare, socialsekreterare mm
Vi fungerar som medlare då medlem hamnat i konflikt med någon institution.
Medlem, misstänkt för brott, kontaktar ofta oss innan rättegång. Vi förmedlar kontakt
med ITOK, som är ett samarbete mellan landstingets beroendevård och kriminalvården
och som kan informera om substitutionsbehandling i anstalt, fotboja och kontraktsvård.
Vi informerar om smittskydd, hjälper till med smittskyddsprevention,
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MEDLEMSKONTAKTER
Svenska Brukarföreningens hemsida fungerar idag alldeles utmärkt som kontaktväg till många
av medlemmarna. Vi har allt mer frångått utskick per post, då vårt medlemskollektiv till stor del
består av människor som saknar fast adress/har kortsiktiga boendelösningar. Idag når vi flest
via sms, mail samt information förmedlad direkt till besökare i vår lokal, vid vår uppsökande
verksamhet, brukarråden, mottagningsbesöken samt via hemsidan. Föreningen används ofta
som informationskanal av myndigheter och vårdgivare som vill nå vårt medlemskollektiv och
då är hemsidan en möjlig väg.

Brukarinflytande/brukarrepresentation/demokrati och inflytande:
Vem? Vad? Hur? Varför?
Vår förening ska förmedla brukarerfarenheter, att sörja för äktheten i detta perspektiv är av yttersta
vikt. De aktiva i föreningen får inte utvecklas till en grupp specialister; det är medlemmarnas
upplevelser och synpunkter som ska finna en kommunikationskanal via föreningen. Avgörande för
trovärdigheten är att föreningsrepresentanterna har egen erfarenhet av beroendeproblematik och är
narkotikaanvändare.
Att värna om ett äkta brukarperspektiv har aldrig varit angelägnare; Föreningar som lagt sig till med
prefixet ”brukar-” växer upp som svampar ur jorden. Gamla maktstrukturer utmanas då vi, (enl
internationell forskningen den enda äkta brukarföreningen på narkotikaområdet i Sverige, källa: Tukka
Tammi) deltar. De som tidigare ägt frågan ser sig konkurrera med dem de säger sig företräda om att
representera brukarkollektivet.
Ett nytt område att söka bidrag för att utveckla – nämligen brukarråd, brukarrevisioner,
brukarmedverkan - har kreerats. Det finns idag ett ekonomiskt incitament att presentera sin
organisation som varande en brukarförening, utöver behoven att positionera sig och hålla sig kvar på
arenor där inflytande utövas.
Det blir särskilt tydligt i brukarråden. Brukarrepresentanterna kan vara frireligiösa föreningar,
kvinnoföreningar, rena behandlarorganisationer (dvs föreningar som säljer vård och behandling).
Dessa organisationer är egentligen brukarnas motpart i dessa sammanhang; de är ju vårdgivare och det
oavsett om det är fd brukare som driver dem. Arbetarägda företag representerar ju inte sina anställda i
löneförhandlingar.. Beroendevårdens brukare/narkotikaanvändarna representeras alltför ofta av
någon som saknar deras mandat.
Svenska Brukarföreningen tror att en del av förklaringen ligger i det missförstånd som ofta råder
rörande brukarrådens primära syfte. Vi får ofta höra att råden finns för att
servicen/vården/behandlingen ska bli bättre. Så är det inte. Ett brukarråds primära syfte är alltid att ge
brukarna inflytande. Bättre service är möjligen ett sekundärt mål och en bieffekt av inflytandet.
Så länge denna föreställning om ”förbättrad vård” är rådande kan de av brukarrådens representanter
som egentligen saknar mandat motiveras med att ”de har kunskap att tillföra”. Om, däremot, alla såg att
inflytande var det primära skulle den rådande brukarrepresentationen i många fall vara
uppenbart orimlig.
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Svenska Brukarföreningen/Stockholm anser att det är av yttersta vikt att alla berörda, profession,
berörda myndigheter samt brukare enas om en definition - VAD är en brukarförening? Enklast
definierar man en dylik genom att se vilka som har rösträtt i de beslutande organen, årsmöte och
styrelse. Om rösträtten tillfaller brukarna, detta ska vara stadgefast, är det en brukarförening!
Med brukare förstås i dessa sammanhang föreningens målgrupp, dvs medlemmarna, som för att
föreningen ska vara representerad i det tänkta brukarrådet bör utgöras av dem som nyttjar den service
brukarrådet avser att utöva inflytande över.
Om ovanstående var det som gällde, skulle det automatiskt följa att de som representerar brukarna i ett
brukarråd hade erfarenhet av det brukarrådet handlade om. Varför? Jo för att då skulle
föreningsrepresentanterna själva vara brukare med mandat att representera den aktuella
brukarorganisationens medlemskollektiv!
Föreningen avser att i alla sammanhang kraftigt driva frågan om brukarrepresentanternas mandat då
det är avgörande för medlemskollektivets framtida inflytande och därmed utformningen av service
riktad till brukarna!
Nothing about us without us!!!

BRUKARRÅD/INFLYTANDE/SAMVERKANSFORMER/SAMARBETEN
BRUKARDELEGATIONEN/Socialdepartementet: Ordf. Christina Paulsrud är en av delegaterna i
Brukardelegationen vars möten leds av ministern Maria Larsson.
BRUKARRÅD/LOKAL DEMOKRATI:
Vår ambition är att brukarråd ska finnas vid alla mottagningar som tillhandahåller
substitutionsvård. I nuläget finns etablerade veckovisa möten, eller ansatser därtill, vid
Metadonprogrammets olika mottagningar, På Rosenlund samt 44an har detta fungerat länge.
Representationen på Västermalms mottagningen har varit mer problematisk, pga att vi tidvis
saknat personal därifrån. Minst en förmiddag i veckan finns föreningsrepresentanter som också
är patienter på kliniken, tillgängliga för sina medpatienter på mottagningen. Då diskuteras
önskade förändringar, lokala problem etc. Patienternas synpunkter förs sedan vidare till
STOCKHOLM BEROENDECENTRUMS brukarråd; där sagda föreningsrepresentanter träffar
företrädare metadon/buprenorfinverksamheten på regelbunden basis, ca 6 ggr/år, samt
MARIA CAPIO: Kontakt har etablerats med ledningen för opiatverksamheten; vi deltar i deras
samverkansgrupp med ca 2 mån mellanrum och pratar om principiella frågor, diskuterar
uppkomna problem samt delger varandra information.
SAMARBETEN
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge-Stockholms Brukarförening: Den första måndagen i
varje månad kommer två sjuksköterskor från infektionskliniken till oss och erbjuder våra
besökare drop-in provtagning för Hepatit C och HIV. Detta upphör i början av 2013
provtagningen flyttar till sprutbytet på St Göran..
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Convictus-Stockholms Brukarförening: Fr om mars 2012 följer vi med Convictus på uppsök till
de otillåtna husvagnsläger hemlösa har runt om i Stockholms kommun och län. Vi har med oss
kaffe, smörgås och informerar om verksamheten. Bistår även med information om
behandlingsmöjligheter och erbjuder hjälp i kontakt med myndigheter.
Samverkan kamratstöd, initierat av SoF Jens Barlas: Föreningen deltar i detta nätverk där bl a
Convictus, Länkarna Mariedal, Spelberoendes förening samt ALRO finns med. Man söker hitta
former för samverkan och därigenom bredda föreningarnas kamratstödjande verksamhet.
Scalas Hundhjälp-Stockholms Brukarförening: Fr o m mars 2012 är vi numera en av Scalas
samarbetspartners. Vi tar emot hundmat som doneras av djuraffärer och skänker den vidare till
hundägande medlemmar som lever i knappa omständigheter.
Sprutbytet; St Göran; Diskussioner förs med doktor Martin Kaberg om ett samarbete. Vi skulle
kunna finnas där som brukarrepresentanter, förmedla besökarnas erfarenheter under mer
strukturerade former i ngn form av brukarråd. Vår närvaro skulle sannolikt medföra att ev
problem med langning och brukande skulle minska. Det vet vi av erfarenheter från
metadonmottagningarna.

BRUKARSTYRD FORSKNING
STUDIEN: 357 brukare om substitutionsbehandling (brukarenkäten)
Under hösten 2010 startade lokalföreningarna i Sthlm, Skåne och Göteborg sitt arbete med att
samla in sk brukarenkäter. Vår riksorganisation, Svenska Brukarföreningen, har i samarbete
med lokalföreningarna tagit fram en enkät som vänder sig till patienter i underhållsbehandling.
Till skillnad från den slumpvisa utsända patientenkät som SLL skickar ut varje år, så är vår
enkät formulerad av brukarna själva. Det betyder att de frågor vi ställer handlar om det
beroendevårdens patienter, dvs vi, anser vara viktigast. Många av frågorna handlar om
trygghet/otrygghet i behandlingssituationen; om förtroende och tillit. Enkäterna har samlats in
där brukarna befunnit sig – på mottagningar, i parker, på Mc Donalds och i föreningslokalen i
Slakthusområdet. Totalt har vi fått in 357 varav 205 från Sthlm. Den insamlade datan har efter
bearbetning och analys, sammanställts i rapporten ”357 brukare om substitutionsbehandling”.
Den finns att ladda ner på vår hemsida www.svenskabrukarforeningen.se.
I februari 2012 bjöds beslutsfattare från beroendevården (Stockholms beroendecentrum och
MariaCapio), landstinget (både politiker och tjänstemän från beställarkontoret) och kommunen
in till ett diskussionsmöte. Dessutom deltog en representant från läkemedelsindustrin samt
representanter från Stockholms Brukarförening, Svenska Brukarföreningen och Dalarnas
Brukarförening. Frågor kring kontroll vs egenmakt, utskrivningar och förtroende/brist på
förtroende i behandlingssituationen diskuterades.
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EVENTS under 2012
Svenska Brukarföreningens sedvanliga vårseminarie. Marktjänsten sköttes delvis av vår
personal. Plats: Landstingssalen
Remembrance Day/Internationella Brukardagen 21 juli – den globala brukarrörelsens
minnesdag då döda kamrater ihågkoms och hedras. I samarbete med Södermalms sdf
planterade vi ett minnesträd vid Årstaviken, nedanför SöS 2011. Vi samlas under den och minns
våra vänner som inte längre finns. Var och en får möjlighet att säga några ord.
Under året har vi ökat vårt engagemang i hepatit c frågan; tillgången till behandling, prevention
och information – en hjärtefråga är att öka medlemmarnas medvetande om det allvarliga i en
hepatit c infektion. SBF driver projektet Liver or Die i samarbete med Smittskyddsinstitutet.
Inom projektet ska en utbildning kring hepatit c kreeras och föras ut till brukare för vb peer to
peer.. Vi räknar med att vårt deltagande kommer att öka under året. Hänvisar även till
www.hepatitcportalen.se skapad av SBF.
Varje år bjuds ordf. Christina Paulsrud in till arbetsterapiutbildningen, KI, för att hålla en
lektion. Det handlar om det självupplevda, om beroende, social utslagning,
underhållsbehandling och om att ta sig ur ett socialt utanförskap.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen bjuder regelbundet in till seminarier och träffar i
vilka vi ofta medverkar. Särskilt uppskattat var utbildningen i MI, motiverande samtal.
Julbord: Som vanligt bjöd vi våra medlemmar på julbord under två dagar i december!
Sammanlagt kom ca 100 medlemmar och lät sig väl smaka. Personal ställde upp och griljerade
skinka och lagade Janssons frestelse till julbuffén. Seasam Food och Wurstmaster skänkte
större delen av julmaten – STORT TACK!!!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Allt vi berättar om har ett självupplevt perspektiv, och kan inte generaliseras. Vi narkomaner
klumpas oftast ihop och beskrivs statiskt och schablonmässigt, därför är det så viktigt att vi
själva kan göra oss hörda och ge en riktigare bild. Det är Brukarföreningens viktigaste funktion;
att vara röstbärare åt medlemskollektivet.
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Referenter:
Farsta Jobbtorg: Praktik hos St BF / Monica Sterin 08-50835593
Skarpnäcks sdf; Osa samt praktikplaceringar hos ST BF/. Stefan Ekerhov 0850815339
stefan.ekerhov@stockholm.se
Södermalms sdf; plantering av minnesträd; Kenneth Kempedal, park och plantering /
Minnesträdet på Remembrance Day
Brukardelegationen/Socialdepartementet, Elisabeth Aldenberg 08-4053001; föreningens ordf
är en av delegaterna
AF Farsta/ lönebidragsanställningar hos St BF/ Tommy Olsson 0104868180.
AF Globen/ Praktik/arbetsträning hos St BF/ Melvin Touma 0104876792
Tandl John Barksenius, Lidingöpraktiken 087651111 – tar emot skuldsatta och betalningssvaga

BEROENDECENTRUM STOCKHOLM
Brukarråd; Nadja Eriksson , Daniel Uppström:0739660915
Mottagning 44: dr Irina Kumarova, ssk, Ingela Karlsson samt kontaktpersonerna Magdalena och
Lena- stöd enskilda medlemmar samt veckomöten onsdagar brukarföreningen/mottagningens
patienter, onsd
Rosenlunds Mottagningen; Katarina Tiala Maria Stiller 0812347153, – veckovisa möten
brukarföreningen/mottagningens patienter, samt stöd åt enskilda medlemmar
Liljeholmsmottagningen; dr Roger Nilson- stöd enskild medlem roger.nilson@sll.se

SLL Förvaltning/Beställarkontoret; Johan Tallroth, diskussioner kring det planerade sprutbytet
med fokus på Sthlm Brukarförenings medverkan i syfte att förhindra droghandel och höja
trivseln bland besökare samt acceptansen hos allmänheten.
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, inf kliniken. Drop-in testning HIV hep c i vår lokal.
Öl Christer Lidman; sjsk Erika 0707462826 och Katarina0704597755 IMB avd,
Martin Kåberg; Sprutbytet St Göran martin.kaberg@ki.se
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MARIACAPIO;
Samverkansmöten-Annika Ahlstedt, koordinator, tel.0739015479
Stöd enskilda medlemmar chefsöl Lars Blomström; lars.blomstrom@capio.se samt öl Mikael
Sandell; mikael.sandell@capio.se

SBF; Berne Stålenkrantz 08-208070, kunskapsutveckling, planering och strategi

X-cons; förmedlat kontakt medlemmar , informationsutbyte, Peter Söderlund,0704612247

Scalas hundhjälp; Vi är en av Scalas utdelare av hundmat till hundägare med liten/obefintlig
ekonomi
Convictus uppsök, Kari tel; 0707173956 Vi åker numera tillsammans ut till husvagnsläger runt
om i Sthlm
Samverkan/kamratstöd; Convictus, spelberoendes förening, Länkarna, ALRO, ref Jens Barlas SoF
0850825026

EXTERNT ARBETE - Vi har fått mycket utrymme i media, både tidningar samt TV och radio har
visat intresse för oss och våra kunskaper.
”Våra tankar går till våra för tidigt bortgångna vänner och deras anhöriga. Till de medlemmar som har det svårast; de som inte klarar av att leva
upp till högt ställda krav och som i ett repressivt klimat hamnar utanför”
Johanneshov 20130503

Christina Paulsrud, ordf

Claes Hellers, ansv dagl verksamhet
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