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Förord

Det började hemma i köket hos Birgit och Börje 
Blidstam. Två godhjärtade medlemmar av Immanu-
elsförsamlingen bjöd hem en alkoholist och denne 
tog med några kompisar. Börje förde behovet av 
en värmestuga för denna utsatta grupp vidare i sin 
församling som tog upp det i Enköpings kristna 
råd. I god ekumenisk anda beslöts att kyrkor och 
församlingar skulle starta ett RIA och formellt ett 
kommun-DKSN, De Kristna Samfundens Nykter-
hetsarbete.
I december 1976 fanns en lokal på Ågatan som 
hälsade ”A-lagarna” välkomna in i värmen, till en 
kopp kaffe och en smörgås. Sedan dess har ett RIA 
dagcenter funnits i Enköping. Kommunens social-
nämnd såg det goda i verksamheten och gav stöd. 
Församlingar stödde med frivilliga arbetsinsatser, 
musikprogram, andakter och kollekter. En förestån-
dare kunde anställas och arbetsförmedlingen gav 
bidrag till flera medarbetares anställning.
Det är en vacker berättelse om hur initiativet 1976 
utvecklats och stabiliserats under 40 år till en vid-
gad social verksamhet på kristen grund i Enköpings 
kommun. Den berättelsen vill denna bok förmedla. 
Det är många engagerade människors verk som re-
sulterat i det som finns idag. Berättelsen synliggör 
några av dessa och den är en hyllning även till alla 
som inte nämns vid namn men som någon gång un-
der de 40 åren deltagit i verksamheten som volontär, 
anställd eller förtroendevald. Underlaget för berät-
telsen är protokoll och andra handlingar som beva-
rats i föreningens arkiv samt muntliga källor. Jag är 
ensam ansvarig för innehållet.

Hela Människan, som från 1999 blev DKSN:s nya 
namn, fick förtroendet att ansvara för Härbärget för 
hemlösa i Enköping när det startade 1999 med kom-
munen och Svenska kyrkan som initiativtagare och 
huvudfinansiärer. Det har under sina 18 år erbjudit 
tak över huvudet och en säng att sova i till många 
hemlösa.
Det senaste tillskottet i verksamheten är RIA Se-
cond hand & Café i Örsundsbro som vänder sig till 
långtidsarbetslösa. Den startade 2013 i före detta 
Filadelfiafastigheten som föreningen förvärvade 
för ändamålet och har under sina tre år visat sig väl 
fylla syftet att rehabilitera och ge meningsfull sys-
selsättning till deltagarna. Secondhandverksamhet i 
sig bidrar dessutom till ett miljöriktigare levnadssätt 
och ett långsiktigt hållbart samhälle.
För oss som nu är verksamma inom Hela Människ-
an i Enköping i styrelsen, som anställda eller volon-
tärer är det inspirerande och förpliktigande att ta del 
av vad våra föregångare burits av och åstadkommit. 
Det känns också bra och tryggt att notera det oav-
brutna stödet från våra huvudmän i kyrkor och 
församlingar liksom det förtroende Enköpings kom-
mun på olika sätt visat föreningen.
Enköping den 10 juni 2016

Mats O Karlsson
Författare och ordförande i styrelsen 
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Birgit och Börje Blids-
tam som tog initiativet 
till RIA i Enköping.

Hur det började – ett personligt initiativ

Så här berättade Birgit Blidstam vid RIA:s 25- årsjubi-
leum 2002: ”Det började med att vi tog hand om en be-
kant till oss som var alkoholist. Vi bjöd ofta hem honom 
till oss. Han började ta med sig kompisar, och ibland 
kunde det var fem stycken runt vårt köksbord. Då bör-
jade det bli trångt”. Så mindes Birgit, som tillsammans 
med sin make Börje 1976 startade RIA i Enköping.

Birgit och Börje fick med kommunens hjälp tag på en lä-
genhet på Ågatan. Många frivilliga kom och ville jobba, 
och fler och fler missbrukare kom. ”Vi anmärkte aldrig 
på dem, för det bästa i livet hade de inte. Och de var all-
tid tillgivna och trevliga mot oss”, sade Birgit.

Det formella behövdes och formades 

Första mötet för att skapa en formell struktur till detta 
diakonala initiativ hölls den 8 november 1976, även det 
på Munksundet hemma hos Blidstam. Närvarande var 
Bo Bengtsson, Filadelfia, Lennart Axelsson, Betania, 

Britta Nordberg, Fannakyrkan/EFS, Bertil Johansson, 
Korskyrkan, Nils Åkerblom, Korskyrkan, Karin Speiner, 
Frälsningsarmén, Börje Blidstam, Immanuelskyrkan, 
Stig Järvetun, Immanuelskyrkan, som skrev protokollet, 
och Bertil Wärn, socialchef.

Börje inledde med att redogöra för tankarna bakom 
RIA-verksamheten och det arbete han efter sin sjuk-
pensionering och hustrun Birgit bedrivit för att hjälpa 
alkoholskadade i Enköping. Han omtalade att Enköpings 
kristna samarbetsråd i princip beslutat bilda en RIA-sty-
relse och starta RIA-verksamhet. Frågan skulle behand-
las av församlingarna inför ett planerat årsmöte den 14 
februari 1977 till vilket dagens protokoll utgjorde kallel-
se. Då skulle stadgar antas och styrelse väljas.
En interimsstyrelse fram till årsmötet utsågs bestående 
av Lennart Morberg, ordförande, Brita Nordberg, sekre-
terare, Bo Bengtsson, kassör. Beslut fattades om att öpp-
na bank-, bankgiro- och postgirokonton med tecknings-
rätt för ordföranden och Börje Blidstam. Till revisor för 
samma period valdes Kurt Häggbom. RIA:s normalstad-
gar skulle gälla tills vidare.

Mötet avslutades med att pastor Åkerblom nedkallade 
Guds välsignelse över den verksamhet som planerades.

Rapport om RIA-verksamheten i Enköping under 
1976

Rapporten avgavs av interimsstyrelsen den 31 december 
1976. I den konstaterades att RIA-verksamhet på för-
sök startat i Enköping och att den drivande kraften varit 
Börje Blidstam. Han hade genom sina kontakter med 
kommunen och företagare på orten lyckats ordna många 
praktiska frågor åt RIA. Det gällde både lokal, möbler 
och inventarier men även gåvor till den dagliga driften.

En lokal på 117 kvm hyrdes på Ågatan 19 där repara-
tioner utförts. I början av december startade verksamhet 
med Börje som t.f. föreståndare. Tillsammans med ett 
30-tal frivilliga hade man redan under december fått 
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många positiva kontakter med personer med alkohol- 
och narkotikaproblem.

Samtliga församlingar i Enköping stod bakom verksam-
heten. Olika sång- och musikgrupper hade medverkat 
på RIA och flera pastorer hade engagerats. Under julen 
ordnades mycket trevligt på RIA vilket uppskattades av 
de besökande. Cirka 40 personer hade gjort 452 besök 
under december för gemenskap och rådgivning.

Det konstituerande årsmötet den 14 februari 
1977

Närvarande var Lennart Morberg och Bo Bengtsson från 
interimsstyrelsen, Börje Blidstam föreståndare, Karl-Hu-

go Näsström DKSN, Roland Bojestig, Lars Johansson, 
Göran Högberg, Birgit Blidstam Immanuelskyrkan, 
Brita Nordberg och Rut Bergman Fannakyrkan, Karin 
Speiner och Teddy Westerberg Frälsningsarmén, Lennart 
Axelsson Betania, Britt Lemke, Torsten Olsson, Dagny 
Sjöberg och Linnea Blomberg Svenska kyrkan, Jan-Erik 
Johansson Filadelfia, Nils Åkerblom och Bertil Johans-
son Korskyrkan.

Börje Blidstam inledde med bibelläsning ur Romarbrevet 
13 och gav en positiv rapport om verksamheten under 
december 1976. Alla inventarier utom färg-TV hade 
skänkts. Den igelkottsattityd som fanns i början hade 
försvunnit. Den första månadens verksamhet visade eko-
nomiskt ett saldo på 159 kronor och 10 öre.

Börje Blidstam informerade att 
medarbetarträffar skulle hållas en 
gång per månad. Några besökare 
skulle erbjudas delta i kristet famil-
jeläger och regelbunden motions-
verksamhet planerades i bordtennis 
och korpfotboll. Församlingarna 
skulle ansvara för öppet hus med 
organiserad programverksamhet 
varje tisdag. Lars Häggström fung-
erade som vikarierande föreståndare 
under makarna Blidstams ledighet. 
Hos AMS ansöktes om att få anstäl-
la arkivarbetare.

Interimsstyrelsens ordförande Lennart Morberg tackar Börje och Birgit Blidstam vid det 
konstituerande årsmötet 1977.
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RIA – dagcenter. 
En 40-årig verksamhet i Enköping

Det som inleddes i Blidstams kök och fick sin första 
lokal på Ågatan 17 har varit en kontinuerlig verksam-
het sedan 1976. Innehållet har varierat genom åren. Det 
som alltid funnits har varit kaffetåren med tillbehör och 
förstående, stöttande personal och frivilliga. Tidvis har 
lunch serverats efter tillagning i eget kök eller med leve-
rans utifrån. Aktiviteter av olika slag har erbjudits allti-
från tidningar, böcker och TV, de senaste tio åren datorer, 
biljard, periodvis konstnärlig verksamhet med verkstad 
och snickeri, studiecirklar, utflykter i närområdet och 
många år fjällresor med läger samt program och andakter 
anordnade av församlingarna eller av RIA. 

Kärnan är en lokal för samvaro och gemenskap med 
personal och frivilliga som kan bidra med stöd, råd och 
empati.

Namnet RIA

RIA är egentligen en förkortning av Rådgivning i Al-
koholfrågor, en verksamhet som DKSN i Sverige star-
tade på 1950-talet. Då kallades det RIA-byråer och var 
avsedda för rådgivning till personer som ville komma 
ifrån sitt drogberoende. Även när verksamheten startade 
i Enköping användes benämningen RIA-byrån. När det 
diakonala innehållet ökade byttes byrå mot dagcenter 
som en bättre beskrivning av innehållet och syftet. Sty-
relsen beslöt om namnbytet 1985 då även en ny skylt 
sattes upp. 

Förkortningen RIA har blivit ett etablerat begrepp som 
används både för lokalen med dess verksamhet men ock-
så i många fall som benämning på organisationen DKSN 
och senare Hela Människan. Personer gick till RIA 
eller man träffades på RIA för en kopp kaffe, anställda 
jobbade på RIA och församlingar och kommuner gav 
bidrag till RIA. Det finns deltagare som säger sig tillhöra 

”RIA-familjen”. En nutida lite skämtsam uttydning av 
förkortningen är: Råd I Allt!

Lokalens betydelse

Eftersom RIA är en träffpunkt, en fysisk plats där 
människor söker gemenskap med andra i samma situa-
tion och med anställda och frivilliga som kan ge råd och 
stöd, sätter lokalen gränser för vilken verksamhet som är 
möjlig. Lokalens egenskaper ger förutsättningar för vad 
som kan åstadkommas och utvecklas. Trivselfaktorn och 
attraktionen är beroende av både lokalens inre kvalite-
ter, omgivande miljö och lokaliseringen i staden. Det är 

Göran vid pianot på Boglösavägen 11, belägen mittemot Idrottshuset.
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därför logiskt att indela skildringen av verksamheten i 
RIA-dagcenter efter de olika lokaler den bedrivitis i.

Ågatan 19 från december 1976 till mars 1978

Den första RIA-byrån öppnade i december 1976 
på övervåningen i den Philipssonska fastigheten på 
Ågatan 19. Lägenheten var på 117 kvm och hade 
tre rum och kök. Hyran var 500 kronor per månad 
inklusive värme och el. Lokalerna rustades för att 
bli trivsamma genom målning och tapetsering, två 
dörrar sattes igen, en reservutgång togs upp och en 
branddörr anskaffas. I ett rum byttes takpanelen. 
Det gick inte få något hyreskontrakt för RIA och 
fastigheten var dessutom under försäljning. 
Här lades grunden för en verksamhet som blev lång-

varig och viktig. Värmestugan fanns och försam-
lingarna tog aktiv del genom programverksamhet. I 
början av mars månad 1978 måste lokalen överges 
då vattenrören frusit sönder. 

Boglösavägen 11 från mars 1978 till oktober 1980

När Ågatan måste evakueras erbjöd kommunen 
välvilligt ett hus som stod tomt på Boglösavägen 
11. RIA behövde bara betala driftskostnaderna. 
Huset rymde ökad verksamhet då bland annat 
ett pingisbord fick plats på diagonalen i ett rum. 
Göran Ekblom hade tillträtt som föreståndare och 
aktiviteterna växte. Men även denna lokalisering 
blev kortvarig då huset skulle rivas för att marken 
behövdes för andra ändamål.  

De nya lokalerna på Kyrkogatan 11 blev ett lyft för verksamheten konstaterar en nöjd Göran Ekblom.
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Kyrkogatan 11 från oktober 1980, Gamla 
Tingshuset från september 1984 till januari 1996

Kommunen, och inte minst kommunalrådet Sven-Hugo 
Pettersson, kände sitt ansvar och hjälpte RIA via En-
köpings Hyresbostäder till lokaler på Kyrkogatan 11. 
Hyresvärden inredde ett ordentligt kök och RIA-med-
arbetarna själva stod för uppsnyggning genom målning 
och tapetsering. Dessa lokaler blev ett stort lyft för verk-
samheten med större ändamålsenliga ytor, ljusa och frä-
scha rum som gjorde det trivsamt. Kommunen stod för 
hyreskontraktet, som en del av stödet till RIA, fram till 
1992 då RIA tog över avtalet mot ett höjt årligt bidrag.

Värmestugan/dagcentret på Kyrkogatan 11 hade öppet 
vardagar klockan 9-12 och dessutom klockan 15-19 tis-
dag-torsdag. På morgnarna serverades frukost och senare 
kaffe och smörgås. En avgift togs ut som motsvarade 
råvarukostnaderna. År 1987 var priserna i serveringen: 
grötfrukost 7 kr, soppor 7 kr, smörgås 4 kr, äggsmörgås 5 
kr, kaffe 2 kr.

Aktiviteter av olika slag genomfördes under öppettiderna 
men även på andra tider. Med flera rum tillgängliga kun-
de samtal och stöd utvidgas. Vidare gjorde personalen 
hembesök, sjukbesök och besök på vårdanstalter. Med 
hjälp av frivilliga kunde verksamheten många år vara öp-
pen även sommartid.

Vidgade vyer

Hösten 1984 fick RIA tillgång till lokaler i gamla Tings-
husets övervåning. Där startade under namnet Vidgade 
vyer en konst- och musikverksamhet till vilken Göran 
Ekblom lyckats engagera mångkunnige kulturskaparen 
Hans Collin med syftet att både sysselsätta och rehabilite-
ra. Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen anvisade 
deltagare till verksamheten. Projektet stöddes ekonomiskt 
av kyrkliga samfälligheten, kommunen, kriminalvården 
och Riks-DKSN. Även Frikyrkliga studieförbundet var 
delaktiga i verksamheten.

I verksamheten förekom oljemålning och akvarell, 
koppar- och tennarbeten. Studiecirklar genomfördes i 
oljemålning och musik men även i konsthistoria, livåskåd-
ningsfrågor och samtalsteknik. Resultatet första året blev 
konkret ett 70-tal verk som visades i en utställning under 
advent med över 200 besökare. Verksamheten fortsatte 
med olika kurser och utökades med vävning och keramik. 
Ett mörkrum för foto inreddes 1988. Konstverksamheten 
fortsatte under 1990-talet med delvis nya ledare. En av 
deltagarna i projektet från början var Peter Sandorf som 
porträtteras på sidan 19 Han var ledare i datakurser åren 
1993-95.

Den konstinriktade verksamheten i Tingshuset komplette-
rades med idrottsliga aktiviteter; både tennis, fotboll och 
simning praktiserades och RIA:s idrottförening bildad av 
Peter Sandorf deltog i Korpens fotbollsserie några år.

Några effekter av RIA

I sin verksamhetsberättelse för 1983 påstod styrelsen: 
”Många har också omvittnat att ordningen på stan har 
förbättrats väsentligt. Ett uttryck för detta torde vara att 

I konstprojektet Vidgade vyer var kreativitet en rehabiliterande faktor. 
Längst fram ledaren Bo Qvick, Eva-Lena Forsberg, Helena Qvick och 
Joakim Munck, 1986.
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antalet polisomhändertaganden vad gäller fylleri har 
halverats sedan 1977. En av de mest väsentliga orsaker-
na till denna utveckling är sannolikt RIA:s tillkomst.”

När Göran Ekblom höll föredrag hos Rotary 1987 under 
rubriken: ”RIA. Nykter - och sen då?” summerade han 
att klimatet i gruppen blivit lugnare. I början var det 
inte ovanligt att man fick stänga med polishjälp. De som 
kom till RIA var i åldern 30-50 år.  Ökningen av unga 
missbrukare hade avtagit. Det var viktigt enligt Göran att 
deras isolering bröts och vyerna vidgades.

Efter de första 14 årens verksamhet summerade styrelsen 
att åtta missbrukare kommit ur sitt beroende och kunnat 
gå ut i förvärvslivet. RIA-verksamheten har haft sina 
upp- och nedgångar under dessa 40 år. En grov samman-
fattning av den förda besöksstatistiken ger vid handen att 
dagliga besöksantalet legat mellan 20-40 och att antalet 
olika individer som under ett år besökt RIA varit mellan 
70-100.

En utvärdering av verksamheten i Tingshuset gjordes 
1988. Där framgick att under de fyra år som gått hade 
57 personer deltagit, några enbart i kvällsaktiviteterna. 
Övriga hade under kortare eller längre tid varit delaktiga. 
Några hade haft socialbidrag, beredskapsarbete, sjukbi-
drag, sjukpension eller andra former av arbetsmarknads-
stöd. Många hade gått vidare till arbete eller folkhögsko-
la.

Det speciella som framhölls var att människor med 
missbruksproblem integrerats med så kallade friska 
människor i en läkande och avspänd miljö, vilket varit 
bra för självkänslan och att konstverksamhet underlättat 
detta.

Färre besökare på RIA - ut på gator och kvällar 

Mot slutet av 1980-talet fördes en diskussion i styrelsens 
utvecklingsgrupp om den framtida verksamheten.  På 
Kyrkogatan och i Tingshuset borde verksamheterna fort-
sätta som hittills men kvalitén höjas genom utbildning av 
personalen. Ett nytt behov var fältarbete med 1-2 perso-

ner på torg och samlingsplatser fredag/lördagkvällar
och nätter och andra oroliga kvällar. En stödgrupp skulle 
kunna finnas på RIA dit ungdomar kunde hänvisas för 
samtal och förplägnad. Ungdomsledare i församlingarna 
hade sett samma behov.
Det utåtriktade arbetet ökade genom hembesök, 
kvällsvandringar och ”bull-gerilla” då personal och fri-
villiga gick ut på stan och bjöd på fika. När antalet besö-
kare minskade på dagcentret i början av 90-talet blev det 
än mer aktuellt med uppsökande verksamhet. En anled-
ning till färre besök trodde styrelsen var personalbyten 

Mångårige medarbetaren Benny Pettersson renoverar möbler i snickar-
verkstaden 1995.
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när både Göran Ekblom och Keit Chatelain var tjänstle-
diga samtidigt. 

Socialnämnden uppmärksammade att det var glest på 
RIA och efterlyste fler aktiviteter. I Kristna samarbets-
rådet ifrågasattes församlingarnas traditionella onsdags-
program på RIA då så få deltog i dem. Dessa upphörde 
därför under några år.

Bok- och musikcafé Lyktan

I början av 1993 utökades verksamheten med ett bok- 
och musikcafé kallat ”Lyktan” med öppethållande 9-16 
måndag-fredag och på onsdag kvällsöppet till 19 och 
lördagar 10-13. Sopplunch för 15 kronor skulle serveras 
alla dagar samt kaffe och smörgåsar. Lyktan invigdes 
med våfflor den 26 mars. Antalet besökare ökade succes-
sivt fram till sommaren. Keit Chatelain och Gun Rosk-
vist svarade för verksamheten med hjälp av frivilliga.

I september rapporterades att Café Lyktan utvecklades 
tillfredställande med ett besökarantal per månad på cirka 
330 personer. Cirka 25 procent var ”utomstående”, res-
ten tidigare RIA-vänner. Under de närmast följande åren 
fanns bok- och musikinslaget på RIA men det upphörde 
vid flytten till Kyrkogatan 3 1996. 

Kyrkogatan 3 från januari 1996 
till december 2001

Kommunen beslöt 1995 att gamla Tingshuset skulle bli 
ett allaktivitetshus och alla hyresgäster skulle flytta ut. 
Ersättningslokaler erbjöds RIA på Kyrkogatan 3 med en 
hyrestrappa från 80 000 kronor första året till 160 000 
kronor år tre. Lokalerna behövde rustas och kommu-
nen stod för materialkostnaderna. Både verksamheten i 
Tingshuset och den på Kyrkogatan 11 skulle inrymmas.

Ombyggnaden av lokalerna gjordes av medarbetarna 
Benny Pettersson och Thomas Nilsson med ALU-arbe-
taren Sven Wibeck som byggledare. Konstverksamheten 

kunde flytta in under november och serveringsdelen 
strax efter jul. Officiellt öppnades Kyrkogatan 3 den 12 
februari 1996.

Nyordning i serveringen

I samband med flytten till de nya lokalerna infördes krav 
på nykterhet i serveringen. Motivet var dels att det skulle 
hjälpa dem som ville komma ur sitt missbruk dels låg 
serveringens och konstverksamhetens lokaler nära varan-
dra och serveringens gäster skulle inte störa dem i ateljén 
och verkstaden. Det fanns även en ambition att öka inne-
hållet i de besök som gjordes genom att ge mera tid för 
samtal och stöd. Kravet minskade antalet besökare något 
men det kunde också bero på att Systembolaget flyttat 
från torget till Coop.

Socialförvaltningen anvisade personer med socialbidrag 
till RIA från 1997 där de skrevs in för att närvara och 
arbeta tillsammans med RIA:s personal. Detta upplevdes 
positivt av de inskrivna och gjorde att flera upptäckte 
och sökte sig till dagcentret. Detta år kom också de för-
sta dömda till samhällstjänst för att arbeta av sitt straff på 
RIA.

Konstverksamheten följde med vid flytten till Kyrko-
gatan 3 där den fick ett uppsving i främst snickeriet där 
man tog emot möbelrenoveringar. Ett 10-tal deltagare 
var inskrivna 1996 och de hade olika villkor från arbets-
förmedlingen, försäkringskassan eller socialförvaltning-
en. Inskrivna med anvisning från myndigheter var under 
år 2000 endast fem personer men andra deltagare fyllde 
på.

Möjligheternas hus

Inför höststarten 1998 förslog nya föreståndaren Pia Ull-
holm att RIA skulle marknadsföras under epitetet RIA 
– Möjligheternas hus. Styrelsen instämde och försökte få 
EP att göra reportage med teman som: Vi modellerar och 
målar våra drömmar, vi talar om livsfrågor samtidigt, vi 
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satsar på rehabilitering, vi vill hjälpa dem som vill ifrån 
sitt missbruk, vi vill få livskvalitet. För att ytterligare 
bredda deltagandet i konstverksamheten startade en 
barngrupp i åldern 2-10 år som träffades på lördagar.

Detta skulle dock inte utesluta de mest utslagna som var 
välkomna till serveringen och för samtal. I sin årsberät-
telse för 1998 noterade styrelsen att antalet besökare på 
Kyrkogatan 3 hade ökat, tidigare besökare hade återvänt 
och hittat den nya adressen.

Kungsgatan 6, Korskyrkan, 
från januari 2002 till maj 2009

Kommunen sålde fastigheten Kyrkogatan 3 till PEAB år 
2000 och alla hyresgäster skulle utrymma under 2001. 
Styrelsen letade febrilt alternativa lokaler. Hösten 2001 
presenterade Per Lindborg från Enakyrkan, som var ny 
ägare till Korskyrkan, behovet av ombyggnader för att 
RIA:s verksamhet skulle kunna flytta dit. Enakyrkan 
skulle ha kvar viss verksamhet. Tiden var långt liden 
och flyttdatum från Kyrkogatan närmade sig. Lindborg 
lovade att ombyggnaden kunde vara klar i januari-fe-
bruari 2002. PEAB godkände ingen förlängning av 
hyreskontraket så RIA måste låna en lagerlokal i Tings-
husets källare. Julen 2001 firades på Kyrkogatan 3 och 
nyårsafton i Korskyrkan.

Turbulent 00-tal för RIA

Det första decenniet på det nya seklet präglades av flera 
turbulenta förhållanden. Ett sådant var osäkerheten inför 
den påtvingade flytten från Kyrkogatan 3. Till det kom 
den starkt försenade ombyggnaden av Korskyrkan som 
ledde till tvistigheter med hyresvärden. Flera byten på 
föreståndartjänsten skapade oro och bidrog i sin tur till 
ovanligt stökig miljö med incidenter av våld och hot på 
dagcentret. Även tre skiften på ordförandeposten i styrel-
sen kan ha bidragit.  Socialnämnden framförde kritiska 
synpunkter. Det gick så långt att allvarliga diskussioner 
fördes om att lägga ner och eventuellt starta på ny kula.

Närvaron av gästers och personals hundar i verksam-
heten blev en kontroversiell fråga både för miljön för 
allergiker och för kringboende som stördes. Lokalerna 
sanerades och inga hundar fick medföras längre.

Det fanns även ljusglimtar

En ”alpha-light kurs” kunde starta 2001 med pastorn i 
Enakyrkan Elisabet Rambrant som ledare, vilket var po-
sitivt. I slutet av 2005 kom man igång med regelbundna 
andakter med hjälp av diakonen Lena Väfors. En stabili-
serande faktor var diakonen Christer Olsson som fick 20 

Korskyrkan byggdes till med det inglasade rummet inför 
RIA:s inflyttning 2002.

I Korskyrkan fick ett biljardbord plats. Här spelar från vänster Charlie 
Ristholm, Lee-Roy Enqvist och Monica Palmér.
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procent av sin tjänst i Enköpings församling förlagd till 
RIA åren 2007 och 2008. Han anordnade utflykter och 
studiebesök och han kunde samla en samtalsgrupp med 
även manliga deltagare.

Under 2002 inleddes kontakter med LP-verksamheten 
i Lindormsnäs i Bro. De besökte RIA vid flera tillfällen 
med andakter och grupper från RIA besökte dem.

En förbättring av stor betydelse var att landstingets lä-
kare för hemlösa fick sin mottagning förlagd till RIA 
2005. En sjuksköterska från beroendekliniken kom dess-
utom dit varannan vecka. Denna tillgång till medicinsk 
sakkunskap exklusivt för hemlösa och RIA:s deltagare 
har höjt kvalité och status för hela dagcentret. Det har i 
sammanhanget betytt mycket att kontinuiteten varit hög 
sedan starten i husläkaren Knut Bodin och sköterskorna 
Britt Gestlöf och  Jacquette Jakin.

I början av 2009 framkom att några av RIA:s gäster bar 
på TBC-smitta. Lungkliniken på Akademiska sjukhuset 
deltog i ett stort informationsmöte på RIA om TBC med 
nästan 50 deltagare varav cirka 35 testade sig. En allvar-
lig händelse som fick ett bra omhändertagande.

Ökat öppethållande

Vid inflyttningen i Korskyrkan fanns höga ambitioner 
hos nye föreståndaren Lars Roll och styrelsen om utökat 
dagligt öppethållande till klockan 18, söndagsöppet med 
lunch med hjälp av frivilliga från församlingarna och ut-
ökad samverkan med Enakyrkan. Till en början blev det 
öppet 8-16 med kvällaktiviteter på torsdagar med bland 
annat minigolf och fiske. 

Öppettiderna ökade från oktober 2002 till 8-18 och på 
söndagar 10-14. Sex av de anställda skulle jobba ide-
ellt och det behövdes sex frivilliga, vilket inledningsvis 
fungerade. Efter ett uppehåll fanns hösten 2004 intres-
se att åter ha söndagsöppet vilket Enakyrkan motsatte 
sig då det konkurrerade med gudstjänsttiden. Frågan 
återkom i början av 2005 i en skrivelse till styrelsen att 

deltagarna ville ha söndagsöppet för att ha någonstans att 
gå och att de ville ha medverkan av kyrkorna. Efter Ena-
kyrkans medgivande och åtta nya volontärer kunde det 
starta igen hösten 2005. 

Volontärsverksamheten utvecklades väl efter artiklar i EP 
så att det i slutet av 2006 fanns 30 på Härbärget och för 
RIA:s söndagseftermiddagar. Situationen förändrades så 
att 2007 fanns inga frivilliga för söndagsöppet.

Tillstånd söktes och beviljades för att hantera matvaror 
och laga mat för försäljning. Föreståndaren rapporterade 
i november 2004 att serveringen hade cirka 20 besökare 
varje dag och därutöver levererades 10 - 15 matlådor. 
Lunchserveringen fortsatte till hösten 2008 då antalet 
ätande minskade, delvis orsakat av att kravet på kontant-
betalning skärpts. På försök upphörde lunchserveringen 
och ersattes av gratis soppa på torsdagar.

Krisen 2007

Personalsituationen och svårigheter att upprätthålla ord-
ningen gjorde att öppethållandet måste inskränkas till tre 
förmiddagar per vecka några månader våren 2007. Detta 
sammanföll med att Coop och Systembolaget kallade 
RIA, polisen och socialnämnden till ett möte om perso-
ner som orsakade stökighet vid Coop. Ett ökat öppethål-
lande på RIA bedömdes vara positivt för ordningen på 
stan inklusive området vid Coop och Systemet. Några 
ökade resurser för att åstadkomma detta kunde parterna 
dock inte bidra med. Med hjälp av arbetsförmedlingen 
kunde bemanningen öka så att RIA återgick till öppet 
förmiddagar fem dagar i veckan hösten 2007.

Överfallslarm till personalen anskaffades 2006 efter 
incidenter med hot och våld. T.f. föreståndaren hotades i 
sin bostad i augusti 2007 av en deltagare vilket ledde till 
att hon inte återkom i tjänst. Sedan detta rapporterats via 
skyddsombudet företog Arbetsmiljöverket en inspektion 
i oktober 2007 som resulterade i anmärkningar i sex 
punkter.



14

Under våren 2008 stabiliserades personalgruppen så att 
både arbetsro och trivsel för deltagarna åter infann sig. 
Öppettiderna utökas till 8-16 måndag till torsdag och 
8-14 fredagar.

Kryddgårdsgatan 19 A från maj 2009 
och fortfarande

Korskyrkan blev inte en väl fungerande lokal för RIA. 
Totala ytan var för stor och rumsindelningen var inte 

funktionell. Därtill kom den relativt höga hyran och 
tvistigheterna med hyresvärden. Styrelsen och nye före-
ståndaren Torbjörn Mannehed spanade efter alternativ 
och när Korskyrkan lades ut för försäljning 2009 intensi-
fierades detta.

Inför styrelsemötet i mars 2009 hade några ur styrelsen 
och personalen varit på visning av en fastighet på Krydd-
gårdsgatan 19 A som bjöds ut via mäklare. Styrelsen 
bedömde att byggnaderna med ett stort boningshus i två 
plan, garage och ett gårdshus samt en mycket användbar 
trädgård gjorde objektet lämpligt för dagcentret. Att det 
på sikt fanns möjlighet att även flytta Härbärget till fast-
igheten sågs som ytterligare en fördel, både ekonomiskt 
och verksamhetsmässigt.

Tack vare att Sparbanken var beredd att bevilja lån för 
hela köpeskillingen på 2,6 miljoner kronor kunde Hela 
Människan för första gången flytta in i ett eget hus. Det 
blev mycket bra och lokalkostnaderna kunde sänkas jäm-
fört med Korskyrkan. När även Härbärget kunde flytta 
in fick kommunen sänkta lokalkostnader och föreningen 
gjorde samordningsvinster med all verksamhet under 
samma tak. 

Lunchservering igen

Redan i augusti 2009 kunde lunchserveringen återupptas.  
Kommunens Joar Socia levererade färdiga matportioner 
för 40 kronor. Intresserade gäster fick förbeställa och 
betala 30 kronor genom att RIA sponsrade varje portion. 
Detta slog väl ut och fortsätter även om leverantören 
sedan 2012 är restaurang Esset och priset höjts till 45 
respektive 35 kronor. 

Flera företag i matbranschen har genom åren välvilligt 
sponsrat RIA och Härbärget, vilket hållit nere kostna-
derna för serveringen och för kvällsmat och frukost på 
Härbärget. Börjes café på Torggatan började tidigt skän-
ka bröd och efterträdaren Fabian Flink fortsätter. Tam-
merfors konditori levererar också regelbundet gårdagens 
bröd. Flera ICA affärer skänker mat med kort datum. 

Kryddgårdsgatan 19 A var brunt när RIA tog över 2009 men målades 
om till gult 2010. 
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Många företag och föreningar som får mat över vid per-
sonalfester och arrangemang erbjuder gärna det till RIA 
och Härbärget. Alla dessa goda givare betyder en del 
ekonomiskt för Hela Människan men uttrycker också ett 
stöd för verksamhetens innehåll. 

Sommaröppet, utflykter och andakter

Sommarstängningarna med 4-5 veckor var inte populära 
hos deltagarna men inte heller i styrelsen. Personaltill-
gången hade tvingat fram dem. Sommaren 2010 kunde 
stängningen inskränkas till två veckor. Året därpå var 
RIA öppet hela sommaren och så har det fortsatt.

Trädgården på Kryddgårdsgatan är en oas med många möjligheter.

Regelbundet erbjuds deltagarna olika aktiviteter som ut-
flykter till sevärdheter eller kultur- och idrottsevenemang 
i närområdet. En biljard-turnering med 10 deltagare har 
genomförts.

Sedan maj 2010 har en tradition etablerats med ”Ons-
dags-morgnar på RIA”. Då bjuds alla på frukost som 
följs av andakt och ett efterföljande husmöte. Det har 
tagits emot väl och samlar många deltagare.

Sedan flytten till Kryddgårdsgatan har allmänheten in-
bjudits till Öppet hus på RIA en gång per år. Programet 
har varierat med sång och musik, loppis, konstutställ-
ning, lotterier och försäljning av korv och hamburgare. 
Anslutningen har varierat men arrangemanget har upp-
skattats och det har känts angeläget att visa öppenhet och 
berätta om verksamheten.

En förfrågan från styrelsen till verksamma fotterapeuter 
i staden om deras intresse av att sponsra behandling av 
deltagare från RIA och Härbärget besvarades jakande av 
tre terapeuter. Ett antal ömma fötter har därefter genom 
förmedling från RIA blivit omskötta av proffs.

Enköpings församlings nya diakon från 2013 Marie Pe-
derby hade RIA som ett av sina arbetsområden under sin 
drygt tvååriga anställning. Hon var mycket uppskattad 
och bidrog till kvalitetshöjning i verksamheten och var 
ett stort stöd för många av deltagarna men även för per-
sonalen. 

Hösten 2014 inleddes ett projekt i syfte att höja ambi-
tionsnivån på dagcentret genom att erbjuda gruppaktivi-
teter under tiden 14-16 måndag till torsdag under tidiga 
höstmånader och sena vårmånader. Dagcentrets öppna 
verksamhet stängde dessa tider. Under de kallaste vinter-
månaderna var det öppet som vanligt. De gruppverksam-
heter som erbjöds var friskvård, alpha-kurs, hantverk och 
bowling. Alla grupper samlade mellan 3-8 deltagare och 
föll väl ut vilket innebar att projektet fortsatte under 2015.
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Speciella aktiviteter med 
anknytning till RIA

Kvinnogruppen i Romberga och på RIA

Socialnämnden genom ordföranden Jan-Olof Colliander 
och socialchefen Bengt Sernland ställde 1986 frågan om 
RIA kunde åta sig uppdrag i Romberga istället för att 
nämnden anställde fältassistenter. En arbetsgrupp bild-
ades för att diskutera upplägget under Göran Ekbloms 
ledning med diakonen Kathrine Hagberg Enköpings 
församling, pastor Inger Wiktell-Wilhede Betania, samt 
Veijo Asp och Keit Chatelain från RIA.

En lägenhet på tre rum och kök på Rombergsgatan 31 
uppläts med subventionerad hyra. I första hand vände sig 
projektet till kvinnor med missbruk. Tisdagar bemannade 
Kathrine Hagberg och Margareta Sjögren och torsdagar 
Anna-Maja Lundback och Inger Wiktell-Wilhede och 
från RIA dessutom Keit Chatelain.

Redan från augusti 1987 ville EHB ha full hyra för lä-
genheten. Verksamheten utökades med kvällsprogram på 
onsdagar under ledning av Keit. Kathrine Hagberg, som 
även var ledamot i styrelsen, rapporterade 1988 att verk-
samheten utvecklades successivt. En stabil grupp träffa-
des veckovis och behandlade olika teman och stöttade 
varandra. Den fyllde en uppgift i området. 

Hyran var betungande för RIA och styrelsen ansåg att 
kommunen skulle täcka den. Men det avslogs och social-
nämnden tyckte att RIA:s kvinnogrupp kunde samordnas 
med förvaltningens verksamhet på Rombergsgatan 17. 
Styrelsen sade därför upp lägenheten men det visade sig 
att gruppen inte ville flyttas över. Däremot kunde verk-
samheten flytta till RIA på Kyrkogatan 11. En illustration 
av kommunalt förvaltningstänkande och en ideell organi-
sations förmåga till flexibilitet.

Redan samma höst deltog gruppen i konstverksamhetens 
utställning i Tingshuset med egna produkter som mosaik-

arbeten, korgar, små kistor och dörrkransar. Keit Chate-
lain tog med möbler från Rombergsgatan och vävstolen 
flyttades ner från Tingshuset. Flytten från Romberga 
medförde inte, som befarats, någon minskning i delta-
gandet. 

Däremot uppstod problem när Keit var tjänstledig för att 
gå bibelskola 1991. Då sjönk deltagandet och gruppen 
förde en tynande tillvaro. Efter hennes återkomst 1993 
samlades gruppen igen med 8-10 deltagare i början på 
året för att vara uppe i 17 när den planerade utställningen 
på Tingshuset i december. Ett av flera exempel under de 
40 åren på hur viktig en person kan vara för en verksam-
het som bygger så mycket på tillit och bemötande. 

Kvinnogruppen träffades regelbundet under de komman-
de åren och den gjorde också hembesök hos gruppmed-
lemmar. När RIA 1996 flyttade till Kyrkogatan 3 fick 
gruppen sitt hemvist först i Kyrkans hus och i slutet av 
året i Korskyrkan. Keit fortsatte hålla ihop gruppen även 
sedan hon slutat på dagcentret och övergått till sitt dia-
konala arbete i frikyrkorna.

De fem ledarna för kvinnogruppen i Romberga, fr.v. Margareta Sjögren, 
Anna-Maja Lundback, Inger Wiktell-Wilhede, Kathrine Hagberg och 
Keit Chatelain.
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Fjällveckor och läger

Göran Ekblom som föreståndare tog initiativ till att 
deltagarna på RIA skulle få möjlighet till ett rejält mil-
jöombyte genom en lägervecka förlagd till fjällmiljö. 
Den första genomfördes 1982 förlagd till Kittelfjäll i 
Lappland. Den blev särskilt äventyrlig genom att två av 
deltagarna var intagna på fängelse och inte skulle kunna 
släppas ut förrän klockan 8 och bussen behövde avgå 
klockan 6 med tanke på reslängden. Efter underhand-
lingar med Kriminalvården erhölls dispens för de två 
timmarna. Till yttermeravisso råkade en av deltagarna få 
ett återfall i dryckenskap på förläggningen i Kittelfjäll. 

Han avvisades och tog sig därifrån på en stulen moped! 
Han lyckades utan pengar ta sig tillbaka till Enköping. 
För övrigt blev lägret en stor framgång och lade grunden 
till en fin tradition.

Transporten ordnades med buss från Enköping, ofta 
med en volontär, vanligen Stig Unnerstedt, som chauf-
för. Logi var en relativt billig anläggning veckan före 
midsommar och matlagning skedde i självhushåll. Soci-
alnämnden lämnade särskilt bidrag till dessa resor med 
motivet att deltagarna fick ett välbehövligt miljöombyte, 
en starkare motivation till ett drogfritt liv och att de knöt 
tätare kontakt med RIA-personalen.

Hela gruppen på väg till Sylarna för övernattning i tält.

Den andra fjällveckan var förlagd till Ånn i Jämtland 
med 23 deltagare. En tvådagarsvandring till Sylarna 
med övernattning i tält ingick. På midsommarafton åkte 
gruppen med bussen till Trondheim. Tredje årets fjällä-
ger genomfördes i Kolåsen i Åre kommun med ett 20-tal 
deltagare varav sex ledare: Göran och Siv Ekblom, Keit 
Chatelain, Doris Hardeberg, Veijo Asp och Hans Collin. 

Följande års resor gick till Tänndalen, flera år till Blå-
bandsrörelsens fjällgård i Sälen och två år till Guld-
brandsdalen i Norge. Några år på 90-talet när Göran var 
partiellt tjänstledig erbjöd han deltagare från Enköping 
att ansluta till fjällresor han anordnade för Blå Bandet i 
Stockholm, ofta till Sälen. Stig Unnerstedt och Gun Ros-
kvist ledde fjällägret 1995 då Göran av familjeskäl var 
förhindrad. 

År 1997 blev ”fjällägret” förlagt till Löttorp på Öland, 
men även det blev en lyckad vecka. 1999 användes 
Enköpings församlings lägergård Lillebo i Torsvi men år 
2000 gick färden åter till Sälenfjällen. Därefter blev det 
ett uppehåll i traditionen till stor del beroende på flera 
byten på föreståndartjänsten.

Med Torbjörn Mannehed som föreståndare och lägerchef 
kunde fjällresorna återupptas 2010 då han och Bert An-
dersson reste med sex deltagare till Blå Bandets anlägg-
ning i Sälen i september. Det gav mersmak och lägerresor 

Kontemplation vid lägerelden i Ånn 1983.
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har arrangerats varje år sedan dess, ofta förlagda i augusti 
eller september. Några år i samarbete med andra RIA-en-
heter i Mellansverige. Lägret 2015 förlades till Gotland 
och samlade 19 deltagare och det genomfördes helt i egen 
regi med ekonomisk sponsring från Lions Grillby.

Närradion

RIA blev medlemmar i Enköpings Närradioförening 
1985 och planerade för sändning varje vecka på 
måndagar klockan 9.00 – 9.15. I september 1986 var 
det premiär och en kommitté bestående av Roland Wall-
huss, ansvarig utgivare, Göran Ekblom, Veijo Asp och 
Ulla-Märta Abrahamsson fick ansvaret. Efter ett somma-
ruppehåll 1987 återkom sändningarna med Lisen Hägg-
vik (numera Brunnsberg) som gått en kurs för närradio- 
amatörer på Kaggeholm. En bandspelare fick inköpas för 
högst 3500 kronor. Programmen började sändas i repris 
på måndagkvällar.

Göran kunde i november 1987 meddela att närradio-
programmen hade god lyssnarfrekvens efter att i pro-
grammen ha efterlyst reaktioner och flera hade hört av 
sig uppskattande. Lisen Häggvik lade ner mycket tid på 
närradion under 1988. Från 1989 kunde man med hjälp 
av Blå bandet i Stockholm sända sex närradioprogram 
om nykterhetsrörelsen.

Lägerdeltagarna 2015 njuter av Gotlands stränder.

I slutet av 1989 diskuterade styrelsen närradiosänd-
ningarna och ansåg att de antingen skulle läggas ner 
eller utvecklas kvalitativt. Andra föreningar hade redan 
upphört sända. I RIA:s närradiokommitté var flera tvek-
samma men nye ledamoten Peter Sandorf var bestämt 
emot att lägga ner. Styrelsen beslöt därför att fortsätta 
under våren 1990. Det lyckades att nå en viss förnyelse. 
Sändningarna flyttades 1991 från söndagkväll till mån-
dagmorgnar. I och med Peter Sandorfs tjänstledighet från 
1992 avregistrerade RIA sändningstillståndet.

RIA-bladet
Ett första nummer av RIA-bladet för intern information 
kom enligt protokollsnotering ut i början av 1989 un-
der redigering av Peter Sandorf. ”Nummer 2, årgång 1, 
1990” finns bevarat i arkivet och redaktionen bestod av: 
ansvarig utgivare Göran Ekblom, redaktör Tommy Art-
hursson, fotograf Tomas Nilsson, layout Helena Qvick.

Bladet omfattade 20 sidor i A5-format. Ledaren skrevs 
av en frivilligarbetare vid namn Nisse och sidan tre var 
en programförklaring för RIA. Innehållet i övrigt bestod 
av bibelord, dikter och referat av RIA-lagets insatser i 

Lisen Häggvik, till vänster, och Ulla-Märta Abrahamsson sänder RIA:s 
närradio.
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korp-fotbollen. Sex sidor upptog reseberättelse med bil-
der från årets fjällresa till Hövringen i Norge. Kathrine 
Hagberg berättade från sitt arbete inom sjukhuskyrkan. 
Radio RIA gjorde reklam och presenterade nya medarbe-
tarna Tommy Arthursson och Maria Holmström.

Vad som hände därutöver med detta ambitiösa försök 
att skapa en återkommande intern information har inte 
kunnat utredas vid genomgång av arkiv och tillgängliga 
handlingar. Det kanske finns medarbetare eller deltagare 
från början av 1990-talet som vet och minns?

Det enda bevarande exemplaret av RIA-bladet.

Peter Sandorf
Som framgår i 
den här historiken 
över 40 år med 
Hela Människan 
RIA i Enköping 
har Peter San-
dorf funnits med 
under 30 av de 
åren i olika sam-
manhang och 
uppdrag. Därför 
är han värd en 
utförligare pre-
sentation.
Peter föddes 1955 
i Bagarmossen 
och kom till Täby 
vid två års ålder, 
där han senare 
gick i skola. Föräldrar var rörmontören Bo från Luleå 
och hemmafrun, senare ekonomen, Mona från Avesta. Pe-
ter var enda barnet och uppväxtmiljön präglades inte av 
tro och kristet liv. Gymnasiet fanns i Mörby där Peter gick 
ekonomisk linje. Första jobbet direkt efter skolan var som 
kanslivaktmästare på Stockholms stads skoldirektion. Un-
der resten av 70-talet prövade han på många olika hant-
verks- och praktiska arbeten. Bland annat skogsvårdsjobb 
och kulturmiljövård som beredskapsarbeten. 
De många och ibland korta jobben berodde även på att 
Peter började missbruka droger tidigt i olika gäng i Täby. 
Därigenom fick han de första kontakterna med RIA i Täby 
och dess föreståndare Lars Nylander. Han betydde mycket 
för Peter och även Pingstkyrkan i Täby där han vuxen-
döpte sig och kom till en personlig gudstro. Det räckte 
dock inte för att bli drogfri. Beredskapsarbeten förde 
honom till Uppsala i början av 80-talet där han träffade 
Ann-Marie Nilsson från Enköping, kärlek uppstod som 
senare ledde till äktenskap.

Peter Sandorf med en RIA-skylt i koppar som han 
tillverkat i konstverksamheten i Tingshuset. I bak-
grunden RIA-föreståndaren Göran Ekblom.
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Den idrottsintresserade Peter minns tydligt sitt första be-
sök i Enköping. Anledningen var Ann-Marie men tidpunk-
ten sammanföll med OS 1984 i Los Angeles. På grund av 
tidskillnaden sände TV tävlingarna svensk nattetid vilket 
medförde att Peter hade svårt att komma upp på morgnar-
na. Han blev tack vare detta kvar i Enköping hos Ann-Ma-
rie för gott!
De goda vibbarna från RIA i Täby gjorde att Peter sökte 
sig till RIA i Enköping på Kyrkogatan 11 och det nystarta-
de kulturprojektet i Tingshuset. Peter hade lärt sig arbeta i 
koppar och han gjorde både tavlor och skrin. Han togs väl 
emot av Göran Ekblom och han fick utrymme för sin krea-
tiva sida i Tingshuset. Göran minns även svåra situationer 
de första åren orsakade av Peters drogberoende. 
Peter lyckades bli drogfri 1987. Utöver det inre stödet i 
gudstron tillskriver han de båda RIA-föreståndarna stor 
förtjänst att det blev möjligt. Även Ann-Marie som kom 
från ett kristet hem, föräldrarna Gösta och Rosa Nilsson 
var aktiva i Frälsningsarmén, betydde förstås mycket. 
Familjen Sandorf utökades 1989 med sonen Mikael.
Peter fick redan i september 1987 sin första anställning 
med lönebidrag som assistent på RIA. Och två år senare 
när Göran drog ner på sin anställningsgrad ansåg han 
och styrelsen att Peter var mogen att ta ökat ansvar för 
verksamheten. Peter var drivande att Närradiosändning-
arna skulle fortsätta, han startade RIA:s fotbollslag som 
deltog i Korp-serien. Han minns dråpliga situationer då 
laguppställningen måste ändras i sista stund. Målvakten 
som efter en skada var enögd var ibland också halvfull! 
Men laget kunde förstärkas av några invandrade greker 
och av medlemmar i Kyrkans Unga. ”Vi både vann och 
förlorade matcher, men hade alltid roligt” summerar Pe-
ter.
Det blev några års uppehåll från RIA under andra halvan 
av 90-talet då han drev en databutik i PAUS-huset och var 
anställd på dataföretag i Stockholm. Peter återkom sedan 
Härbärget öppnat, först som vikarie för att 2008 få en 

av de tre fasta tjänsterna. Peter medger att arbetet bland 
missbrukare kan innebära risker för återfall för f.d. miss-
brukare. Han känner dock själv en stor tillit och trygghet i 
sin gudstro eftersom, som han uttrycker det, beroendet och 
avståendet mer sitter i huvudet än i miljön.
Morfar i Avesta lärde Peter spela schack som 7-åring. Un-
der ett sportlov som 13-åring i Näsby-Park kände han att 
han hade talang och kunde vinna tävlingar. Han har se-
dan dess varit både spelare och instruktör i schack i flera 
klubbar och på skolor. Idrottsintresset lever kvar och AIK 
är favoritlaget i fotboll.

Förebyggande verksamhet
Droger i skolorna

DKSN/ Hela Människan vill både förebygga missbruk 
av droger och ta hand om och stötta dem som fastnat i 
missbruk. Målgrupper i det förebyggande arbetet var 
främst barn och ungdomar och deras föräldrar. Förestån-
daren besökte tillsammans med medarbetare och även 
deltagare med egen erfarenhet av missbruk skolor för 
upplysning om droger. Skolklasser och konfirmandgrup-

Lars Roll, föreståndare 2001-2004, vid ”In- och Utställningen”.
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per togs emot för besök på RIA. I årsberättelsen för 1989 
framhölls att RIA i Enköping gjort sig känt som nydana-
re och föregångare inom DKSN genom sitt arbete mot 
skolorna.

DKSN:s material ”In- och Utställning” var uppställd en 
vecka 1991 i församlingshemmet med besök av över 10 
skolklasser. Den kom tillbaka 2002 och visades under 
två veckor vardera i Vårfrugården och Enakyrkan för 
skolklasser från högstadiet. Ett år fanns den även i Fjärd-
hundraskolan.

Alkoholen som hinder på arbetsplatserna

En annan viktig målgrupp i det förebyggande arbetet var 
arbetsplatserna där syftet var att få igång ett kamratstöd-
jande arbete för dem som var i farozonen för missbruk. 
Den samlade nykterhetsrörelsen utbildade 1985-86 
nyckelpersoner i lokala enheter under kampanjen Alko-
holen som hinder på arbetsplatsen. Den inleddes med 
TV-serien Torra fakta om alkohol- och drogproblem med 
Bengt Bedrup. TV-programmen följdes av telefonjour 
där Göran Ekblom deltog i Stockholm och i Enköping 
svarade Kathrine Hagberg, Veijo Asp och Keit Cahtelain.

En lokal uppföljning av Torra fakta var en konferens vå-
ren 1987 med inledning av Bengt Bedrup och en panel-
debatt med politiker, arbetsgivare, fackliga företrädare 
och frivilligorganisationer. Efter konferensen tog RIA 
kontakt med personalcheferna på de två stora Bahco-fö-
retagen för att erbjuda utbildning i hur man konkret kun-
de ta hand om kamrater med alkohol- och drogproblem. 

Inspirerad av Blå bandets kurser om Alkohol som hin-
der på arbetsplatsen inbjöd RIA till ny konferens 1989 
med rubriken ”Tala med – inte om” med deltagare från 
personalansvariga på företag och myndigheter, företags-
hälsovård och fackliga organisationer. Efter denna anord-
nades utbildning av handledare med ett 30-tal deltagare. 
Lasarettet och regementet anlitade RIA för alkohol- och 
narkotikaupplysning till sina anställda.

En konferens om Människan i alkoholpolitiken hölls 
1990 på Joar Blå. Som föreläsare och samtalsledare 
medverkade Sören Sigvardsson, docent i beteendegene-
tik. Den följdes på kvällen av en diskussion och konsert 
i Västerledskyrkan med inbjudna kommunpolitiker 
med rubriken ”När människan fick kunskapen förlorade 
hon paradiset”. Till detta evenemang på kvällen kom 
oväntat stor publik. Ungdomskören Återsken sjöng och 
jazzgruppen The Kennedy Brothers Quartet från USA 
spelade.
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Härbärget för hemlösa

På årsmötet i RIA 1984 tog Dagny Sjöberg från En-
köpings församling upp behovet av bostäder för äldre 
missbrukare. Hon ansåg att det behövdes ett inackor-
deringshem och att RIA borde göra en framställning till 
de sociala myndigheterna om detta.

På styrelsemötet i november 1993 tog Gun Roskvist 
upp behovet av ett mindre Härbärge för hemlösa i En-
köping. Idén mottogs positivt men bordlades för att ut-
redas och ta kontakt med kommunen om lokal, personal 
och ekonomi. Tre år senare återkom frågan i styrelsen 
och arbetsutskottet fick uppdrag att ha den aktuell. Av 
verksamhetsberättelsen 1996 framgår: ”Kaféet är öppet 
kl. 8-12 måndag till fredag. Hemlösa kommer redan till 
frukost och de kan duscha och tvätta sina kläder”. I sep-
tember 1997 rapporterade Göran Ekblom till styrelsen: 
”Två uteliggare kommer varje morgon och får kaffe och 
smörgås.”

I budgeten för 1998 aktualiserade styrelsen mer stöd till 
kvinnliga missbrukare och till hemlösa. För dessa grup-
per skulle diskussioner föras med socialnämnden.

Ovanstående noteringar från protokoll och handlingar 
inom RIA visar att hemlösheten fanns i Enköping och att 
den ökade. Behovet av samhällsinsatser var uppenbart.

Konkreta insatser började ta form och ett Här-
bärge öppnade

Nya föreståndaren Pia Ullholm rapporterade till styrel-
sen i augusti 1998 att hon ingick i en projektgrupp med 
socialchefen Anita Jalkemyr och fastighetschefen Björn 
Brisfors. Kommunen hade ett hus och ville ha hjälp av 
föreningar att starta ett Härbärge för hemlösa. Någon 
måste ha huvudansvaret men de ville hitta frivilligarbe-
tare i församlingarna. Pia hade framhållit att ett Härbärge 
inte kan drivas av volontärer enbart och att kommunen 
måste stå för anställdas löner.

Av rapport i oktober framgick att projektgruppen höll 
på att förankra förslaget politiskt. I det tilltänkta huset 
fanns gardiner och sängar. Affischer hade satts upp i 
församlingarna där RIA bad om varma kläder, skor etc. 
Även frågan om intresse för frivilliga arbetsinsatser hade 
ställts.

I november 1998 
fanns en skiss till 
organisation färdig 
men gruppen trodde 
inte att Härbärget 
skulle hinna öppna 
före jul. Kommunen 
skulle enligt skissen 
vara uppdragsgivare 
och RIA, Sällskapet 
Länkarna och FFN, 
Föräldraföreningen 
mot narkotika, vara 

Härbärget fanns under sin första 10 år i denna rivningskåk norr om 
spåren vid Järnvägsstationen. Den är numera riven och har gett plats för 
bilparkering.

Lars Johansson var en av 
de tre första medarbetarna 
på Härbärget och han var 
kvar till sin pensionering 
2007.
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hade varit 20 procent i november, 37 i december, 55 i 
januari och 72 procent i februari. För att följa projektet 
hade en referensgrupp tillsatts med representanter från 
socialnämnden, Hela Människan, Länkarna och kyrkliga 
samfälligheten.

Vid ett styrelsemöte i april där Gunilla Karlsson deltog 
beslöts om förlängda anställningar för de tre personerna 
på Härbärget till den 1 december 2000. Diskussion för-
des om chefskapet och det klargjordes att arbetsgivare 
och chef var RIA-föreståndaren.

Styrelsen konstaterade hösten 2000 att det var för tidigt 
att göra en utvärdering men socialförvaltningen gjorde 
ett försök. Beläggningen var god, det behövdes flera vo-
lontärer och prognosen var att Härbärget skulle fortsätta. 
Referensgruppen var enig om att det behövdes. Närpo-
lisen var mycket positiv. Kassören Knut Peterson gjorde 
en budget för 2001 på 1,25 miljoner kronor. En sängplats 
kostade därmed cirka 428 kronor per natt.

Av gästerna på Härbärget hade två fått plats på behand-
lingshem, två försökte via socialen få eget boende, två 
kunde absolut inte klara sig själva. Styrelsen tyckte det 
var tråkigt att samma män blev kvar längre tid och fråga-
de sig var de övriga cirka 40 hemlösa fanns? Det disku-
terades att ta en avgift på 25 kronor per natt. Den fråge-
ställningen har återkommit med jämna mellanrum men 
har alltid avförts då den ansetts strida mot Härbärgets 
funktion som samhällets yttersta skydd mot hemlöshet.

Kommunen försökte få sponsorer att ställa upp med 
ekonomiska bidrag men anslog 500 000 kronor för första 
halvåret 2001 medan kyrkliga samfälligheten bidrog med 
10 000 kronor per månad. Även Enköpings Hyresbostä-
der gav ekonomiskt bidrag. Inför 2002 insåg kommunen 
att projekttiden var över och Härbärget blev permanentat 
med en helårsbudget.

uppdragstagare. I huset fattades fortfarande sängkläder 
och tvättmaskin. Utbildning skulle ges till personal och 
frivilliga och handledning skulle finnas. Man planerade 
med två heltidsanställda och minst 30 volontärer. RIA:s 
roll skulle bli att rekrytera personal, ta fram ett utbild-
ningspaket och ordna handledning. I huset fanns plats för 
åtta bäddar.

Kommunen lyckades inte ordna finansiering för 1999 
varför starten sköts upp. Arbetet fortsatte bland annat 
med en ansökan till Arvsfonden, som dock avslogs. 
RIA-styrelsen besökte huset som låg vid järnvägssta-
tionen. Projektgruppen trodde på en möjlig start i sep-
tember. Ett preliminärt arbetsschema fanns. Det skulle 
vara öppet klockan 19-22 för inskrivning och visitering 
och ett lätt kvällsmål skulle serveras. De sovande skulle 
väckas klockan 7 och sammanhängande vistelsetid skulle 
maximeras till en vecka per person. Härbärget öppnade 
den 1 november 1999 som ett projekt. 

Enligt en artikel i Enköpings-Posten den 23 december 
1999 har Bostadsrättsföreningen Enköpingshus nr 4 ut-
manat alla bostadsrättsföreningar i Enköping att lämna 
ekonomiskt bidrag till Härbärget. Den 26 januari hade 
6500 kronor inkommit enligt notis i EP. Härbärget hade 
även fått 5000 kronor från en privatperson.

Projektet blev permanent och Hela Människan 
fick ansvaret

På Hela Människans årsmöte i Betaniakyrkan i mars 
2000 berättade socialnämndens ordförande Gunilla 
Karlsson om Härbärget. Hon tackade för det goda sam-
arbetet och hoppades på en fortsättning. Härbärget var 
fortfarande ett projekt t.o.m. 30 april 2000. På begäran 
av kommunen hade Hela Människan åtagit sig att sköta 
driften med tre anställda finansierade av kommunen. 
Sällskapet Länkarna skulle hjälpa till att rekrytera vo-
lontärer. Beläggningen på de åtta bäddarna sedan starten 
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Hög beläggning, många långliggare, tidvis brist 
på volontärer

Beläggningen fortsatte vara hög med cirka fem per natt 
på de åtta sängarna under de följande åren. Mellan 20-
30 olika personer under ett år tillbringade någon natt på 
Härbärget. Referensgruppen och styrelsen var bekym-
rade över att så många blev mer eller mindre perma-
nentboende på Härbärget. Det hände dock att även en 
långliggare fick en lägenhet och att någon flyttade till ett 
äldreboende. I slutet av 2005 var Härbärget fullbelagt 
för första gången. Vårvintern 2009 var beläggningen 
rekordlåg med 2-3 per natt. Beläggningen ökade under 
2012 och det var tidvis fullbelagt, en situation som varit 
permanent sedan 2014. Det finns dock en ganska stor 
omsättning bland gästerna men så snart en plats blir tom 
beläggs den med en ny person.

Bristen på volontärer har varit en återkommande proble-
matik. Nyrekrytering har skett genom volontärsträffar 
som annonserats i EP och genom upprop och vädjanden 
i församlingarna. Nya har kontinuerligt tillkommit med-
an andra slutat av ålderskäl eller andra orsaker. Dömda 
till samhällstjänst har periodvis varit ett bra tillskott till 
skaran volontärer. Flera av dem har fortsatt som frivilliga 
volontärer. Vid stor brist på volontärer har frågan ställts 

av de anställda om kravet på en volontär varje natt kunde 
slopas. Styrelsen har hävdat att av säkerhetsskäl bör en-
samarbete undvikas. Det finns dessutom ett egenvärde i 
en kristen och ideell förening som Hela Människan med 
frivilligarbete. De som varit och är volontärer vittnar 
samstämmigt om det personliga värdet och tillfredställel-
sen av att bidra med sin tid någon natt då och då.

Härbärget fick ett direktlarm till polisen vid öppnandet. 
Det har använts vid ett fåtal tillfällen. Hösten 2007 var 
en stökig period med hot och våld som ledde till avstäng-
ning av en person.

Flytten till Kryddgårdsgatan och ny personalor-
ganisation

Styrelsen såg redan vid köpet av fastigheten Kryddgårds-
gatan 19 A, och sedan dagcentret flyttat in ännu tydliga-
re, möjligheterna att inrymma även Härbärget. Två rum 
på andra våningen kunde utrustas med vardera fyra säng-
ar. Kommunen såg förstås med tillfredställelse att det var 
möjligt då det frigjorde huset vid järnvägsstationen och 
därmed sänkte kommunens kostnader. För Hela Män-
niskan var fördelarna att personalgrupperna på dagcen-
tret och Härbärget kom närmare varandra och att arbets-
ledningen underlättades.

Ett par av de åtta sängarna.

Kyrkoherde Anders Grape och socialnämndens ordförande Gunilla 
Karlsson inviger var sitt rum på Härbärget efter flytten till 
Kryddgårdsgatan.
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Sovmorgon på vintersöndagar och behov av 
avlastning

Ett önskemål framfördes 2012 av gästerna om att för-
länga Härbärgets öppettid till klockan 10 på söndags-
morgnarna, speciellt under den kalla årstiden.  Det 
bifölls och i samma anda öppnade Härbärget klockan 16 
på lördagar och söndagar eftersom dagcentret är stängt. 

Den ansträngda situationen med ett fullbelagt Härbärge 
har diskuterats i referensgruppen med socialnämnden de 
senaste åren. En gemensam bedömning är att bostads-
bristen generellt i Enköping bidrar till att de hemlösa 
från Härbärget har extra svårt att få egna hyreskontrakt. 
Dessutom skulle någon form av stödboende behöva ut-
vecklas dit några av långliggarna på Härbärget kunde 
slussas ut och få en högre boendekvalitet med åtminsto-
ne eget rum. Kommunen bejakar detta behov och Hela 
Människan skulle kunna medverka i driften av en sådan 
anläggning. Hur snart en sådan lösning kan förverkligas 
är dock oklart.

Peter Sandorf brer mackorna på Härbärget 2016 och ”Teda” tar 
tacksamt emot sitt morgonkaffe. 

Torbjörn Mannehed utredde möjligheterna att omorgani-
sera bemanningen på Härbärget från tre heltids natt-
jänster till tre halvtids kvällstjänster med sovande jour. 
Motivet var erfarenheterna från de gångna åren som visat 
att behovet av vaken personal på nätterna var mycket 
litet. Inget annat RIA-härbärge i landet hade vaken natt-
personal. Även denna förändring innebar lägre kostnader 
för kommunen.
Båda dessa förändringar i Härbärgets verksamhet ge-
nomfördes den 15 januari 2010. I samband med den 
”nyinvigningen” firades de första 10 årens verksamhet 
med tillbakablickar och summeringar tillsammans med 
företrädare från kommunen, Enköpings församling och 
tidigare anställda.  

Hanna-rummet

Enstaka hemlösa kvinnor har övernattat på Härbärget 
genom åren. Tyvärr hade det i regel varit omöjligt att 
erbjuda dem ett eget rum utan de hade fått ligga på 
soffan i vardagsrummet eller på en madrass på golvet. 
Under 2010 undersöktes att i huset åstadkomma ett litet 
krypin med plats för en säng. Det visade sig möjligt att 
ett vindsförråd kunde isoleras och få en egen dörr. En 
gåva från Frälsningsarmén i Enköping på 20 000 kronor 

underlättade 
ekonomiskt att 
rummet kom till 
stånd. Rummet 
invigdes av 
Karin Speiner i 
april 2011 och 
gavs namnet 
Hanna-rummet 
efter Hanna 
Ochterlony, den 
första fräls-
ningsarméche-
fen i Sverige.

Frälsningsarméns ledare Karin Speiner sätter upp 
skylten till Hanna-rummet, Härbärgets kvin-
norum som kom till 2011 med hjälp av sponsring 
från Frälsningsarmén. Torbjörn Mannehed 
assisterar.
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De glömda barnen och arbetslös 
ungdom

DKSN/Hela Människan startade under 90-talet projektet 
”De glömda barnen” som avsåg barn till missbrukare 
och i dysfunktionella familjer. Landstinget gav 1996 ett 
bidrag på 40 000 kronor till UNF, Ungdomens nykter-
hetsförbund, för arbete i Enköping med barn till miss-
brukare. UNF sökte samarbete med RIA. Målgrupp var 
10-12-åringar som i grupper om 7-8 med två ledare skul-
le ha 16 träffar. Även föräldrarna skulle inbjudas delta.

Hoppet 

Projektet fick namnet Hoppet och det planerades under 
hösten 1996 av Göran Ekblom, Monica Wikehult och 
Kina Hellkvist, de sistnämnda var båda socionomer som 
arbetade inom kommunens socialtjänst, men Monica 
var även styrelseledamot i RIA. Start skulle ske i januari 
1997 och barn och föräldrar skulle tas ut i samråd med 
socialförvaltningen. Det visade sig svårt att rekrytera 
barnen, vilket kändes igen från andra orter. I maj kom en 
grupp med fyra barn igång. Efter sommaren slutade en 
pojke delta men gruppen fortsatte och avslutades i okto-
ber.

Folkhälsoinstitutet beviljade bidrag för 1997 med 73 000 
kronor och försök gjordes att samla en ny grupp bestå-
ende av tonårsflickor. Monica Wikehult rapporterade till 
styrelsen i augusti 1998: ”Projektet som pågått under två 
år har lyckats samla endast en grupp barn. Fyra barn i 
åldern 9-13 år varav tre fullföljde 16 träffar från våren 
till hösten 1997. Vid två träffar var föräldrar medbjudna 
och några kom. Utvärderingen av de tre barnen och deras 
föräldrar visade att de var nöjda. Barnen hade lärt sig 
att säja nej och fått ökat självförtroende. En av flickorna 
hade fortsatt haft telefonkontakt med en av ledarna.

Det misslyckades att samla en ny grupp hösten 1997 
trots att många instanser som arbetade med barn och 

missbrukare lovordade att projektet fanns och var över-
tygade om behovet. Nytt material togs fram för mark-
nadsföring av projektet vintern 97/98. Projektledarna 
gick ytterligare utbildning. För 1998 fick projektet medel 
från Folkhälsoinstitutet som gjorde att projektledarna 
kunde frigöras och få vikarier på sina ordinarie arbeten 
på tonårshemmet Mossen. Trots det misslyckades de 
samla en grupp under våren 1998. Spridningen i ålder 
var för stor bland de få barn som visat intresse.”

Monica var mer optimistisk om att kunna starta en flick-
grupp med 7-8 deltagare under hösten 1998. Trots det 
relativa misslyckandet var projektledarna övertygade 
om behovet och en tröst var att erfarenheterna från andra 
kommuner var likartade - det tar lång tid att etablera och 
göra en ny verksamhet känd.

Hoppet lyckades starta en flickgrupp i åldern 15-19 
år med sju deltagare och verksamheten fick lovord av 
socialchefen Anita Jalkemyr. Vid årets slut 1998 var 
framtiden för Hoppet oviss. Projektledarna hade andra 
arbetsuppgifter inom socialförvaltningen. Behovet fanns 
och alla lovordade det som gjorts för dem som deltagit i 
grupperna.

Våga vara vettig vuxen

En variant av stöd till ”De glömda barnen” dök upp i 
RIA-styrelsen 2006: VVV som stod för -  Våga vara 
vettig vuxen. Det var kurser för vuxna som ville vara ett 
stöd till de glömda barnen. Konceptet kom från Frys-
huset och Hela Människan men i Enköping hade Mona 
Örjes, instruktör på IOGT-NTO, tagit initiativet. Kina 
Hellqvist fanns kvar inom kommunen och blev samord-
nare för en kurs på sex kvällar och två storföreläsningar. 
Denna verksamher finns kvar i kommunen utan RIA:s 
direkta medverkan. 
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av september. Gruppverksamheten fungerade bra med 
nöjda deltagare, men den stora utmaningen var att skaf-
fa praktikplatser. Under våren 2013 deltog 14 varav 12 
fullföljde. I den utvärdering som gjordes av det centrala 
projektet fick Enköpingsdelen mycket fina omdömen.

Hela Människan riks hade inte finansiering efter de två 
första åren. Eftersom målgruppen fortfarande var lika 
angelägen och metodiken fungerat bra, vilket även den 
lokala arbetsförmedlingen intygade, försökte RIA-sty-
relsen finna finansiering via Arbetsförmedlingen. Efter 
många turer lyckades det för hösten 2013 men motkravet 
var att två grupper skulle hinnas med.

Då var Anne-Marie gravid varför Annika Skoglöv och 
Anton Steensland blev de nya ledarna. Gruppverksam-
heten kortades till sju veckor och den första samlade 
12 ungdomar och den andra sju deltagare. Även dessa 
grupper genomfördes till deltagarnas och Arbetsförmed-
lingens belåtenhet. 

Märkligt nog fanns inga medel inom den statliga arbets-
löshetsbudgeten för en fortsättning under 2014 varför 
projektet tyvärr fick avslutas. Styrelsen ägnade våren åt 
att spana efter andra tänkbara finansiärer. En ansökan 
skickades till Arvsfonden med de lokala församlingarna 
som medsökande men den avslogs.

En grupp i framSTEG spelar rundpingis i ungdomsvåningen i Kyrkans hus.

Arbetslös ungdom – I´m moving on, framSTEG

Hela Människan riks skaffade 2011 finansiering till ett 
projekt som riktade sig till arbetslös ungdom i åldrarna 
17-25 år. Det skulle bedrivas på tre platser i landet och 
Enköping fick erbjudande att delta. En lokal projektle-
dare/coach på halvtid finansierades av centrala medel. 
Enköpings församling ville stödja projektet med lokaler i 
Kyrkans hus. 

Motivet till engagemanget från Hela Människan var 
egentligen det samma som till ”De glömda barnen”. 
Inom gruppen arbetslösa unga finns många som har en 
bakgrund i dysfunktionella familjer orsakade av bland 
annat missbruk. Förhoppningen var att deltagande i pro-
jektet skulle stärka självkänslan och ge hopp som kunde 
leda till studier eller jobb.

Projektets centrala koordinator besökte Enköping för en 
träff med Arbetsförmedlingen, som skulle anvisa ungdo-
mar till det lokala projektet. Som lokal coach projektan-
ställdes Lena Marjoniemi på 75 procent från 1 augusti 
2011.

Åtta ungdomar anmälde intresse att delta och sju full-
följde. Gruppverksamheten började den 3 oktober och 
pågick i 10 veckor. Därefter följde praktik och enskild 
coachning. Under processen vi-
sade det sig att deltagarna hade 
större individuell problematik än 
väntat, varför perioden i grupp 
hade behövt förlängas. Utvärde-
ringen visade ändå att deltagarna 
själva upplevde att de utvecklats 
och att de hade konkreta planer för 
sin närmaste framtid.

På grund av coachens sjukskriv-
ning våren 2012 kunde inte någon 
ny grupp startas. Projektet förläng-
des ett år med Anne-Marie Wolff 
som ny coach. Första gruppen 
med 12 deltagare startade i slutet 

En gravid Anne-Marie 
Wolff instruerar om vikten 
av CV för arbetslösa ung-
domar.
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RIA Second hand & Café i Örsundsbro

Är second hand något för Hela Människan i Enköping att 
engagera sig i? Frågan diskuterades i styrelsen 2009 efter 
att frågan ställts av Vafab, Västmanlands avfalls AB, som 
hade erfarenhet från Heby där RIA tog hand om möbler 
och annat användbart som lämnades på avfallsstationer. 
En grupp från styrelsen gjorde en studieresa till RIA i 
Heby som hade en omfattande secondhandverksamhet. 
Syftet för dem, liksom för många andra RIA-enheter i 
landet, var att second hand är lämplig för rehabilitering 
av sjukskrivna och för sysselsättning av arbetslösa. 
Verksamheten, som den i Heby, kunde dessutom ge eko-
nomiskt överskott som användes för att finansiera RIA:s 
övriga sociala verksamhet.

Behövs det? Törs vi?

Frågeställningen mognade under några år. Nya impulser 
kom från studiebesök som personalgruppen gjorde och 
till föreståndaren Torbjörn Mannehed från kollegor med 
erfarenhet av second hand. Under 2012 började styrel-
sen titta på tänkbara lokaler där secondhandverksamhet 
skulle kunna etableras. Styrelsen diskuterade kostnader, 
risker, behovet, lokaliseringsort, samarbetspartner med 
mera. 

Eva Dahlén-Persson, som byggt upp verksamhet inom 
RIA i Heby och i egen regi i Östervåla, kom till styrelsen 
och berättade om sina erfarenheter och gav råd. Utan 
tvekan fanns en marknad både för att ta emot och för att 
sälja begagnade prylar av allehanda slag. Det fanns ock-
så många individer som behövde anpassade arbetsplatser 
och arbetsuppgifter som med fördel kunde skapas av 
sociala företag med Hela Människans värderingar. 

Styrelsen fortsatte undersöka olika möjligheter för fi-
nansiering genom arvsfonden, arbetsförmedlingen och 
eventuellt kommunen med sikte på beslut vid styrelsens 
möte i december.

Kalkyler, lokaler och föreståndare

Med hjälp av Coompanion, en konsultorganisation för 
kooperativa och sociala företag, diskuterades och togs 
fram kalkyler och alternativa företagsformer för en verk-
samhet med secondhandverksamhet och café. Den ort 
som valdes blev Örsundsbro där det fanns två lokaler 
att välja mellan – en f.d. fabrikslokal på Verkstadsvägen 
som kunde hyras och f.d. Filadelfia på Bangårdsvägen 
som var till salu.

Intäkterna var dels försäljning i butik och café på cir-
ka 50 000 kronor per månad enligt jämförbara andra 
RIA-enheter dels ersättning från Arbetsförmedlingen 
med 45 000 kronor per månad om tio arbetslösa i den så 
kallade sysselsättningsfasen togs emot. Dessa intäkter 
skulle täcka lön för två föreståndare, lokalkostnader, for-
don och övriga driftskostnader.

En start skulle vara möjlig den 1 mars 2013 när det gäll-
de båda lokalalternativen. Arbetsutskottet förberedde 
anställning av två föreståndare genom att intervjua Ulf 
Rask som arbetade på Härbärget och Ullis Mannehed 
med erfarenhet från second hand och café i Gamleby. 
Båda var beredda att ta sig an projektet.

Modigt styrelsebeslut

Styrelsen avgjorde frågan på sitt möte 2012-12-12 och 
det blev ett ja, om än med fjärilar i några magar men 
med en förtröstan på vår Herre! Av lokalalternativen 
valdes f.d. Filadelfia om finansieringen kunde ske genom 
Sparbanken med en högsta köpeskilling på 2,5 miljoner 
kronor. Verksamheten skulle drivas som ett socialt före-
tag vars syfte var att ta emot 10-12 arbetslösa för rehabi-
litering och sysselsättning. Ekonomiskt skulle intäkterna 
täcka kostnaderna inledningsvis och möjligen på sikt ge 
ett överskott som skulle återinvesteras i verksamheten 
genom anställning av personal i första hand. 
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För att tydligt kunna särredovisa denna nya och i någon 
mån riskfyllda verksamhet från den redan befintliga i 
Hela Människan i Enköping beslöt styrelsen att bilda en 
ny förening i Örsundsbro. Verksamheten med RIA och 
Härbärget i Enköping finansierades i huvudsak av bidrag 
från kommunen och Svenska kyrkan medan den i Ör-
sundsbro i allt väsentligt skulle vara självbärande. Dessa 
helt olika finansieringsförutsättningar ansågs inlednings-
vis motivera två skilda juridiska enheter även om sam-
bandet mellan de två var starkt. Enköpingsföreningen 
förvärvade och ägde fastigheten och den anställde de två 
föreståndarna och det fanns personsamband mellan sty-
relserna.

Sparbanken ställde upp med lån för hela köpeskillingen 
och säljare var Enakyrkan eftersom Pingstförsamling-
en i Örsundsbro lagts ner och gått samman med denna. 
Föreningen Hela Människan i Örsundsbro bildades den 
5 februari 2013 och i dess styrelse blev, liksom i En-
köpingsföreningen, Mats O Karlsson ordförande men 
häften av ledamöterna hade förankring i Örsundsbro och 
flera i Lagunda församling. Ett avtal mellan de båda för-
eningarna klargjorde deras samband och deras respektive 
ansvar. 

Starkt stöd från många håll

Samordningsförbundet i Uppsala län som har till uppgift 
att stödja verksamheter som underlättar sjukskrivnas och 
arbetslösas rehabilitering beviljade ett startbidrag på  
300 000 kronor. Kommunens socialnämnd och Arbets-
förmedlingen tillstyrkte i sina yttranden föreningens an-
sökan. Bidraget var avsett och har använts för att stärka 
det sociala företagets ledning genom kompetensutveck-
ling. 

Enköpings kommun beviljade välvilligt 100 000 kronor 
i startbidrag när starten av butiken försenades. Lagunda 
församling och Lagunda hembygdsförening gav kontanta 
välkomstsgåvor liksom Nysätra syförening.

Start den 1 mars 2013

Ulf Rask och Ullis Mannehed började sina anställningar 
den 1 mars då fastigheten tillträddes. Den 4 mars kom de 
första fem anvisade arbetslösa och arbetet med att för-
vandla det gamla bönhuset till butik och café tog sin bör-
jan. Det tog lite längre tid än beräknat att få byggnadslov 
och bygga om, framförallt köket. Öppnandet fick därför 
flyttas fram från optimistiska 4 maj till den 8 juni. Den 
förskjutningen och att det dröjde innan deltagarantalet 
var uppe i kalkylens 10-12 personer gjorde att företagets 
ekonomi blev ansträngd. 

När verksamheten väl hade öppnat visade inströmningen 
av säljbara prylar och försäljningen i butik och café att 
kalkylerna i stort sett höll. Uppslutningen i bygden kring 
verksamheten har varit och är stor. Många skänker sälj-
bara varor till butiken och caféet har blivit en populär 
träffpunkt i samhället. 

Ett problem som snart uppenbarade sig var att lokalerna 
inte räckte till för lager och exponering av framförallt 
möbler. Ett tält på 36 kvm inköptes redan i juli 2013 och 
under hösten hyrdes en lagerlokal i en närbelägen fastig-
het.

Ulf Rask och Ullis Mannehed framför f.d. Filadelfia i Örsundsbro 
i mars 2013 beredda att starta RIA Second hand och café.
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En summering efter tre år

Efter drygt tre års verksamhet kan konstateras att den 
nystartade verksamheten i Örsundsbro fallit väl ut. Det 
sociala företaget uppfyller sitt syfte att ta emot långtids-
arbetslösa och ge dem en anpassad rehabiliterande sys-
selsättning. Det är fler än 30 personer som under längre 
eller kortare tid varit deltagare i verksamheten. Några 
har kunnat gå vidare till anställningar på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Några har pensionerats eller slutat av 
andra anledningar. 

Någon har varit med nästan sedan starten. Gemensamt 
för alla är att de bidragit till verksamhetens utveckling. 
Alla har inte kapacitet till 100 procent men alla har med 
sin kompetens och vilja kunnat bidra med något. De 
har blivit delaktiga i en arbetsgemenskap som stärkt 
självkänslan. Mångfalden arbetsuppgifter i hämtning, 
mottagning, uppackning, lager, butik, café, fastighet, 
trädgård har gjort att det alltid funnits något som passat 
till mångfalden bland deltagarna. En osäkerhetsfaktor 
både för deltagarna och företaget är att förändringar 
inom arbetsmarknadspolitiken kan rubba de ekonomiska 
förutsättningarna genom 
att ersättningen från ar-
betsförmedlingen minskas. 
Eftersom kvaliteten i verk-
samhetens rehabilitering är 
omvittnad god från både 
deltagarna och den lokala 
arbetsförmedlingen borde 
risken för försämrade eko-
nomiska villkor var liten.

Secondhandverksamhet 
som sådan är ett värdefullt 

bidrag till en positiv samhällsutveckling där återvinning 
och ett långsiktigt hållbart miljötänkande ligger som en 
grund. Alla de som skänker sina begagnade varor till 
verksamheten känner en tillfredställelse över att slippa 
kasta dessa till sopor. De som köper och kan fynda bra, 
användbara varor till ett lågt pris känner både ekonomisk 
tillfredställelse och ett gott miljösamvete.

Caféet har blivit en social tillgång i samhället Örsunds-
bro som en träffpunkt där man för en rimlig kostnad kan 
få gott hembakat fika. Det finns stamgäster även från 
omgivande orter.

Osäkerheten och försiktigheten gjorde att styrelsen 2012 
valde att starta den nya verksamheten i en egen före-
ning. Efter två års erfarenheter övervägdes möjligheten 
att slå samman de två Hela Människan föreningarna i 
Enköpings kommun till en. Alla huvudverksamheterna 
ryms väl inom Hela Människans stadgar och syfte – so-
cial verksamhet på kristen grund. En särredovisning av 
de olika delarnas ekonomi är fullt möjlig även inom en 
förening. Förankringen i Örsundsbro ska naturligtvis be-
hållas även om föreningarna går samman. Under hösten 
2015 beslöts på extra stämmor att föreningarna skulle gå 
samman från den 1 januari 2016.

Biskop Ragnar Persenius på besök 
2016 samtalar med Torbjörn 
Lindblom, arbetslös smed från 
Bahco verktyg, som varit med 
sedan starten 2013 och numera är 
anställd.

Caféet har blivit en social träffpunkt i Örsundsbro och många har blivit 
stamgäster som till exempel Gunilla och Theodoros Rentifis, Enköping.
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Organisationen - DKSN och 
Hela Människan

De Kristna Samfundens Nykterhetsarbete, DKSN, bild-
ades 1919 i en tid då supandet var ett stort samhällsprob-
lem och nykterhetsrörelsen var omfattande. I Sverige 
diskuterades ett förbud mot rusdrycker, en diskussion 
som avgjordes i en folkomröstning 1922. Den slutade 
med en knapp övervikt för dem som röstade mot to-
talförbud. Det var i det sammanhanget som de kristna 
samfunden kände ett behov av att bidra i arbetet för nyk-
terhet.

Så vitt känt har det inte funnits någon lokal DKSN-före-
ning i Enköping före 1976. Däremot har ett distrikt i 
Uppsala län funnits som var ett stöd när den lokala enhe-
ten startade och det hade egen representant i styrelsen.

Stadgar

I de stadgar som antogs 1977 i Enköping löd ända-
målsparagrafen för RIA-arbetet:

- Är inriktat på hela människan och hennes totala 
 situation
- Söker utifrån en kristen grundsyn peka på lösningar av   
 den enskilda människans problem
- Är orsakmotiverat och icke i första hand 
 resultatmotiverat
- Tar hänsyn till och värnar om den enskilda människans  
 integritet
- Vill samla det gemensamma kristna intresset och 
 engagemanget för hjälp åt människor i nöd
- Bör icke vara bundet vid eller dominerat av något 
 enskilt samfund utan bedrivas i ekumenisk anda
- Är en frivillig verksamhet och alla tendenser till att bli   
 en institution motverkas

Verksamhetsområdet var Enköpings kommun och där 
skulle bedrivas rådgivande och själavårdande verksam-
het bland alkohol- och narkotikaskadade. I samarbete 
med församlingarna skulle dessa erbjudas en positiv 
miljö. Vid behov skulle man samarbeta med kommunens 
sociala myndigheter.

Representantskapet kallades Kommun-DKSN där var 
och en av de sju församlingar och organisationer som 
var huvudmän hade två ombud. Styrelsen skulle bestå av 
åtta ledamöter varav en utsågs av DKSN i Uppsala län. 
Kommunen skulle få utse en representant att delta som 
adjungerad i styrelsens möten. 

När nya stadgar antogs 1984 gjordes vissa omskriv-
ningar av ändamålet utan att innebörden förändrades. 
Däremot formulerades för DKSN-RIA inom Enköpings 
kommun delvis ny och konkretare inriktning när det gäll-
de opinionsbildning:

- att bedriva upplysningsarbete och opinionsbildning   
 beträffande alkohol, narkotika och tobak

- att aktivt påverka samhället i alkohol- och narkotika-
 politiska ställningstaganden

Styrelsen utökades till nio ledamöter och dessutom inför-
des suppleanter till samma antal. DKSN-distriktet skulle 
som dittills utse en och den nionde ledamoten var en 
representant för personalen. Föreståndaren var adjunge-
rad till styrelsen. Kyrkliga samfälligheten skulle liksom 
kommunen erbjudas delta med en adjungerad ledamot i 
styrelsen.

Till representantskapets årsmöte 1984 inbjöds sju för-
samlingar och frikyrkor utanför Enköpings stad till de 
ursprungliga sju som startade RIA.

Namnbytet till Hela Människan

DKSN ändrade organisationens namn 1999 till Hela 
Människan och definierade sig själv i samband med det 
mer som en kristen, ekumenisk diakoniorganisation och 
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mindre som en nykterhetsrörelse. Detta var inte okontro-
versiellt och det ledde till att Frälsningsarmén nationellt 
tog beslutet att inte längre vara medlem. Karin Speiner 
meddelade detta i maj 1998 men tillade att lokalt fick 
kårer fortsätta att engagera sig i RIA. Och det gjorde och 
gör Enköpingskåren fortfarande.

Styrelsen i Enköping såg inte DKSN:s ombildning till 
Hela Människan med en breddning av uppdraget till 
att inte bara omfatta alkoholens verkningar utan rikta 
sig mer generellt till ”särskilt utsatta människor och 
människor i utsatta situationer” som något nytt. Den pe-
kade bland annat på Keit Chatelains uppsökande diakoni 
i samverkan med frikyrkorna.

Nya stadgar och uppdrag för Hela Människan

I de nya stadgarna som följde med namnbytet angavs 
ändamålet: Hela Människans uppdrag är att utifrån en 
kristen människosyn med Jesus Kristus som förebild och 
kraftkälla, genom samarbete med församlingar och sam-
fund, skapa intresse och förutsättningar för ett ökat soci-
alt-diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor 
och människor i utsatta situationer.

Detta engagemang syftar till: människors upprättelse 
och befrielse till ett värdigt liv och en ansvarsfull livsstil 
präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan.

Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom 
diakonal mobilisering, diakonal handling och diakonal 
opinionsbildning

Organisationen ska ägna uppmärksamhet åt och motver-
ka förhållanden i samhället vilka leder till och förvärrar 
mänsklig utsatthet.

Hela Människan i Enköping

Styrelsen i Enköping hänvisade till nya stadgarna i sin 
framställning 1999 om ekonomiskt stöd från kommunen 
och påtalade att folkhemmets framväxt inte löst alla pro-
blem. Det fanns, menade styrelsen, en bred insikt om att 
frivilligorganisationernas insatser var viktiga delar i den 
mångfald som behövdes. Insikten var dock inte lika stor 
över att detta krävde att organisationerna fick ekonomis-
ka resurser för att kunna arbeta professionellt. Lokal- 
och personalkostnader måste kunna täckas. 

RIA i Enköping hade enligt styrelsens uppfattning ett 
gott stöd, men höga ambitioner bromsades av den bistra 
ekonomiska verkligheten. Och styrelsen avslutade med: 
”Detta får dock inte hindra att arbetet förs vidare, att nya 
mål formuleras, att nya vägar utvecklas som ger hjälp 
och stöd åt särskilt utsatta människor och människor i 
utsatta situationer”. För att citera aposteln Paulus; ”Kristi 
kärlek tvingar oss. Men det tvånget grundas inte på nå-
gon order utan på en uppriktig önskan att leva i Kristi 
efterföljd, att svara upp mot de exempel Jesu gärning och 
undervisning ger oss.”

Årsmötet 2001 godkände stadgarna och namnändringen 
men ville behålla tillägget RIA eftersom det bedömdes 
så etablerat och hade så gott renommé. Alltså skrevs 
namnet Hela Människan – RIA i Enköping. Stadgarna 
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innebar att personalen inte längre hade någon egen repre-
sentant i styrelsen utan en adjungerad. Även distriktets 
representation försvann. 

RIA Enköping 10 år

I april 1986 diskuterade styrelsen det förstående 10-års-
jubileet och vilka som skulle bjudas in. Jubiléet högtid-
lighölls den 29 november i Västerledskyrkan. Det börja-
de under stor tillslutning med en ekumenisk gudstjänst 
klockan 17 med pastor Ingvar Olsson som mötesledare 
och musik av Immanuel Brass. Kontraktsprost Ulf Sjö-
gren predikade. Tal hölls av kommunalrådet Sven-Hugo 
Pettersson, socialnämndens ordförande Jan-Olof Collian-
der och DKSN:s Birgitta Johansson.

Alla bjöds därefter på pastrami, potatissallad, grönsaker 
och dryck. Göran Ekblom hälsade välkommen till bords 
och ledde bordsbönen. Stämningen var god och förhöj-
des med allsång som leddes av Lisen Häggvik. Tal hölls 
av Birgit Blidstam, Britt Lemke, Bo Bengtsson, Karin 
Speiner, Börje Ekström m.fl. Kvällen hedersgäst Börje 
Blidstam kunde inte delta på grund av sjukdom. ”Han 
fanns dock med i allas tankar denna kväll”.

DKSN, riks, distrikt och lokalt i Enköping

DKSN kunde från både nationell och regional nivå stötta 
de lokala enheterna med kampanjer, rådgivning, utbild-
ning och i arbetsgivarfrågor. Lokalavdelningen i Enkö-
ping har när det behövts utnyttjat detta. På 1970- och 
80-talen fanns dessutom regionala konsulenter. Roland 
Wallhuss var ledamot i distriktets styrelse under många 
år.

Roland Wallhuss deltog i DKSN:s rikskonferens i Jönkö-
ping 1985 och rapporterade: ”DKSN har vuxit ut till en 
stor och landsomfattande rörelse med verksamhet av stor 
betydelse. DKSN har en stor opinionsbildande betydelse 
i drog- och alkoholfrågor.” Efter riksmötet 1993 rappor-
terade Wallhuss att ekonomin var svag och att neddrag-

ningar gjorts på konsulenttjänster så att den i Mälardalen 
var vakant sedan 1992.

DKSN:s mångårige generalsekreterare Bengt Taranger 
besökte Enköping lördagen den 16 november 1996  och 
höll ett två timmar långt föredrag om ”DKSN förr och 
för framtiden samt alkoholbruk och missbruk” för sty-
relsen, frivilligarbetare och utomstående intresserade. 
Inbjudna var kyrkoråd och styrelser i kyrkor och sam-
fund. På kvällen medverkade Taranger i en gudstjänst i 
Vårfrukyrkan.

Knut Peterson var både kassör och sekreterare i 
styrelsen under närmare 20 år. Här dessutom frivil-
ligarbetare. Hans församlingstillhörighet var EFS i 
Fannakyrkan.
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Styrelsen i RIA och Hela Människan 
Enköping 1977-2016

Till den första styrelsen 1977 valdes Bo Bengtsson, Fi-
ladelfia, ordförande, Lennart Axelsson, Betania, kassör, 
Brita Nordberg, Fannakyrkan, vice sekreterare, Thorsten 
Olsson, Svenska kyrkan, sekreterare, Karin Speiner, 
Frälsningsarmén, vice ordförande, Bertil Johansson, 
Korskyrkan och Lars Johansson, Immanuelskyrkan.

Året därpå ersattes Bo Bengtsson av Roland Karlsson, 
(Roland bytte namn 1985 till Wallhuss) både som före-
trädare för Filadelfia och som ordförande. Socialchefen 
Bertil Wärn var 1978 adjungerad till styrelsen.

Stig Unnerstedt, Immanuelskyrkan, blev ledamot och 
kassör i styrelsen 1981. Från 1984 blev Knut Peterson 
från Fannakyrkan vald till kassör och fick överta även 
sekreterarskapet i september efter K G Arvidsson som 
flyttat. Roland Wallhuss och Knut Peterson ledde däref-
ter tillsammans styrelsens arbete ända fram till 2003 för 
Knuts del och till 2002 för Rolands del som ordförande. 
Roland efterträdde Knut som kassör 2004 och är det allt-
jämt. Knut Peterson avled år 2007.

Roland Wallhuss

Roland Wallhuss föddes 1948 
i Vagnhärad i Sörmland i ett 
lantbrukarhem med tre barn. 
Föräldrarna var aktiva i 
olika frikyrkor, pappa i Mis-
sionsförbundet och mamma 
i Pingstkyrkan och det blev i 
Tystberga pingstförsamling 
som Roland fick sin kristna 
fostran. I den fann han också sin bli-
vande hustru Lisbeth som var jämnårig och dotter till 
församlingens pastor Sigurd Sedin.

Efter realskola och lantbruksskola ville Roland studera 
vidare. Han tog studenten i Södertälje och efter den blev 
han 1974 agronom med ekonomi- och husdjursinriktning 
vid lantbrukshögskolan Ultuna. Värnplikten gjorde han 
som vapenfri på Ökna lantbruksskola. Efter agronomex-
amen arbetade han kvar på Ultuna där familjen också 
hade sin bostad och började utökas med barn som till 
slut bestod av tre söner och en dotter. Dottern adoptera-
des från Sri Lanka, ett land som blev familjens hemvist 
under drygt ett år i slutet av 1970-talet då Roland arbe-
tade i ett biståndsprojekt gällande kor och mjölkproduk-
tion.

Till Enköpingstrakten, närmare bestämt Östra Vällinge, 
kom familjen 1976 där de byggde hus på mark de köpte 
av svågern Arne Nordfors. Här engagerade sig Roland i 
Enköpings Pingstförsamling. Det var i den han 1978 fick 
frågan av Bo Bengtsson om han skulle vilja efterträda 
honom som ordförande i DKSN-Ria. Han fick försäkran 
om att det inte var så betungande för Börje Blidstam 
fanns ju som en stabil föreståndare. 

När Roland väl tackat ja och tillträtt fick han först veta 
att Börje ville sluta av ålders- och hälsoskäl och den 
andra nyheten var att vattenledningen frusit sönder i 
RIA:s lokaler på Ågatan. En rivstart med utmaningar 
med andra ord! Men en ny lokal på Boglösavägen hit-
tade Börje via kommunen och planer fanns redan om en 
heltidsanställd föreståndare. Den nya styrelsen lyckades 
övertyga bidragsgivarna om höjda anslag så att Göran 
Ekblom kunde anställas hösten 1978 på halvtid. Roland 
kände till Göran från Pingströrelsen. Bland annat från 
Södertälje där Göran varit ungdomspastor. Göran med 
familj bosatte sig i grannbyn Sneby och byggde hus sam-
tidigt som Roland. Det fanns också ett släktsamband då 
Görans hustru Siv var kusin med Arne Nordfors. Roland 
minns att det fanns synpunkter på att det blev lite mycket 
Pingst i RIA:s ledning inledningsvis.

När Roland tittar tillbaka på sina 24 år som ordförande 
och 13 som kassör känner han stor glädje och tillfred-
ställelse över att RIA i Enköping lyckats hålla sin viktiga 

Roland Wallhuss.
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verksamhet igång oavbrutet och med en mestadels hög 
kvalitet. Han erinrar sig många värdefulla medarbetare, 
en del med egenheter som både kunde ställa till problem 
och bidra till förnyelse och utveckling. Församlingarnas 
varierande grad av stöd till RIA har stundtals varit en 
oro hos ordföranden. Inte minst var hans egen Pingstför-
samling en tid kluven i sitt stöd och kände mer frändskap 
med LP-stiftelsen.

Rolands egen församlingstillhörighet har utvecklats, som 
han själv kallar det. Han är numera aktiv inom Svenska 
kyrkan i Litslena, numera sammanlagd med Villberga 
församling. Han lämnade Pingstförsamlingens ledning 
1992. Det som påverkat honom är dels den ekumeniska 
gemenskap han lärt känna och uppskatta i sitt arbete 
inom RIA lokalt och inom DKSN regionalt och natio-
nellt dels några personer han tagit intryck av genom 
åren. Han nämner ungdomspastorn Tomas Magnusson 
i Immanuelskyrkan och Kathrine och Esbjörn Hagberg, 
Kathrine som var diakon och en tid satt i RIA:s styrelse 
och Esbjörn som då var komminister i Enköpings för-
samling och senare biskop i Karlstad stift.

Den verkliga veteranen i styrelsen är Karin Speiner, 
Frälsningsarméns banérförare i Enköping. Hon var med 
hemma i Blidstams kök 1976, i det konstituerande mötet 
1977, i den första styrelsen och hon finns med i styrelsen 
jubileumsåret 2016!  

Roland Wallhuss ”missade” de två första åren, men har 
sedan dess varit ordförande i 24 år och kassör i 13 år. 
RIA Hela Människan har dessa tre stöttepelare - Karin, 
Roland och Knut - att tacka för mycket. Kombinationen 
av två bra och stabila föreståndare i början och slutet av 
perioden och en styrelse med denna välgörande kontinu-
itet är en god del av förklaringen till att RIA i Enköping 
tillvunnit sig ett stort samhälleligt förtroende och haft en 
bra verksamhet under 40 år.

Karin Speiner

Karin Speiner föddes 1933 
på Boängsgatan i Enköping 
i en arbetarfamilj med åtta 
barn. Pappan arbetade på 
Bahco och var medlem i 
Missionsförbundet och alla 
barnen gick i söndagssko-
lan. Karin har arbetat inom 
handeln i Enköping hela sitt 
yrkesverksamma liv och huvud-
delen av tiden i Gestbloms bokhandel.

Karin blev soldat i Frälsningsarmén 1952. Kåren i Enkö-
ping var stor och livaktig på den tiden. Den hade sitt hus 
Klara hall på Kyrkogatan med lokaler för både Solstråle- 
och Blåvinge-scouter. Varje söndagskväll marscherade 
kåren med orkestern i spetsen till Enköpings torg för möte 
med musik. Karin trakterade själv dragspel men helst 
sjöng hon med i frälsningssångerna och psalmerna. 

Frälsningsarmén passade för den kristna tro som Karin 
bar och bär på. Handling i tron är viktig som William 
Booth, arméns engelske grundare, kärnfullt formulerade 
uppdraget: ”Soppa, tvål och frälsning”.

När RIA skulle bildas 1976 var det Karin som deltog som 
representant för Frälsningsarmén. Att det blev hon som 
utsågs av kårnämnden tror hon berodde på att hon vid 
den tiden var en av de mer aktiva soldaterna och att hon 
själv i en av sina bröders öde erfarit alkoholens nedbry-
tande kraft.

Karin kom med i den första styrelsen och hon har alltså 
varit med alla 40 åren. Flera perioder har hon varit vice 
ordförande och Karin fick tjänstgöra som ordförande un-
der 1,5 år då Roland Wallhuss arbetade utomlands. Under 
dessa 40 år har Frälsningsarmén i Enköping krympt, den 
har tvingats sälja sitt Klara hall och nu återstår kvinnornas 
Hemförbund som har en regelbunden verksamhet med mö-
ten varje vecka och många utflykter. Karin är fortfarande 
ledare för detta.

Karin Speiner.



36

Karin har många fina minnen från sina 40 år i styrelsen. 
Arbetet i styrelsen har alltid varit trevligt i en grupp av 
människor från olika samfund men med en gemensam 
strävan att göra gott för människorna i RIA:s målgrupp. 
Hon tycker att hon fått mycket tillbaka för sitt enga-
gemang när hon sett hur människor i utsatthet kunnat 
komma tillbaka, stå på egna ben och kunnat lämna sitt 
beroende.

Som den handlingskraftiga person hon är har Karin 
många gånger ryckt in i det praktiska arbetet utöver sin 
roll som styrelseledamot. Det har gett henne god insikt om 
hur många beundransvärda medarbetare RIA haft tillgång 
till. Flera av dem med egna erfarenheter av missbruk, 
något de kunnat vända till en styrka i arbetet för andra.

Kring dessa tre kontinuitetsbärare har det funnits ett 70-tal 
engagerade ledamöter och suppleanter som suttit längre 
eller kortare perioder i styrelsen. De har behövts för att 
skapa bredd och mångfald, tillföra nya synpunkter och för 
att de varit representanter för sina församlingar. Den öm-
sesidiga kontakten mellan RIA Hela Människan och orga-
nisationens huvudmän i kyrkor och församlingar berörs i 
andra avsnitt i denna historik. Den tydligaste kopplingen 
finns i styrelsen där så gott som undantagslöst samtliga 
huvudmän varit företrädda.
När samgåendet mellan Västerledskyrkan och Betania 
och mellan Korskyrkan och Pingstkyrkan var ett faktum 
2002 minskade antalet huvudmän från sju till fem. Valbe-
redningen inför årsmötet föreslog att styrelsen ändå skulle 
bestå av sju ledamöter varför de största församlingarna 
uppmanades nominera två ledamöter.

Några styrelseprofiler genom åren

Från Filadelfia/Enakyrkan har utöver Roland Wallhuss 
och Göran Ekblom bland andra Monica Wikehult, Ulla 
Teglund, Eilert Bye och de nuvarande Stefan Granath och 
Rune Elfving suttit i styrelsen. Korskyrkans förste företrä-
dare var Bertil Johansson som följdes av Tore och Hans 
med samma efternamn och även Stig Öberg kom från den 
kyrkan.

Immanuelskyrkan/Västerledskyrkan/Tomasförsamlingen 
har representerats av bland andra Stig Unnerstedt, Göran 
Davidsson, Ulla Elovsson, Per Hallström, Barbro Renklint 
och Hanna Josefsson. Från Betania har familjen Axelsson 
bidragit med både pappa David och sönerna Lennart och 
Carl-David under olika perioder. 

Från Frälsningsarmén har Karin haft sällskap av Valborg 
Andersson och Ann-Marie Öhrvall. 

Från Svenska kyrkan kan nämnas Kathrine Hagberg, Stina 
och Henry Carlsson, Börje Ekström, Lena Falk, Sten G 
Svensson, Lena Väfors och Mats O Karlsson. Från EFS- 
församlingen i Fannakyrkan kom både Knut Peterson och 
Brita Nordberg, Thorsten Olsson och Stefan Olsson. 

Tre ordförandebyten under 00-talet och behov av nystart

Med Stefan Olsson som ny ordförande efter Wallhuss 
2003 diskuterades styrelsens arbetsformer, delegations-
ordning, en bredare arbetsfördelning inom styrelsen med 
mera. Karin Speiner försökte avsäga sig omval 2004 med 
lyckades inte, hon fortsatte som vice ordförande!  När 
Lena Väfors blev ordförande 2006 kom Göran Ekblom 
med i styrelsen som vice ordförande.

Styrelseledamöterna Ulla Teglund, Pingstförsamlingen och David Axels-
son, Betania.



37

Vid sitt möte i mars 2007 inför årsmötet uttryckte sty-
relsen, efter några turbulenta år, behov av en nystart och 
långsiktighet. Vid årsmötet valdes till styrelse: Mats O 
Karlsson, ordförande, Svenska kyrkan, Göran Ekblom, 
Enakyrkan, Karin Speiner, Frälsningsarmén, Roland Wall-
huss, Svenska kyrkan, Eilert Bye, Enakyrkan, Lena Falk, 
Svenska kyrkan, med Sten G Svensson, Svenska kyrkan 
och Stig Öberg, Enakyrkan, som suppleanter. Barbro 
Renklint från Tomasförsamlingen adjungerades under året 
till styrelsen.

Styrelsens arbetsformer fastställdes med ett beredande 
arbetsutskott, föreståndaren som föredragande och sekre-
terare, anställda kunde delta i enskilda frågor. Jäv skulle 
uppmärksammas eftersom det fanns släktskap mellan sty-
relseledamöter och anställda. Något av en nystart blev det 
då styrelsearbetet sedan 2007 har varit stabilt men kanske 
mer betydelsefullt var att det kommunala bidraget räkna-
des upp så att en heltids föreståndare kunde anställas och 
lokalfrågan fick en långsiktig lösning då fastigheten på 
Kryddgårdsgatan förvärvades 2009.

Ordföranden under 40 år

Bo Bengtsson 1977

Roland Karlsson/Wallhuss 1978-2002

Stefan Olsson 2003-2005

Lena Väfors 2006

Mats O Karlsson 2007-

Mats O Karlsson

Mats O Karlsson hade, när han i samband med valet 
2006 slutade som heltidspolitiker för Socialdemokra-
terna efter 21 år - tre år i riksdagen och 18 år som 
landstingsråd - bestämt sig för att börja som volontär på 
Härbärget. Så blev det och han lärde känna nattarbe-
tarna och gästerna på Härbärget i slutet av 2006. Inför 

årsmötet 2007 ringde valberedningens ordförande Tore 
Ohlsson och frågade om han ville ta uppdraget som ord-
förande i styrelsen för Hela Människan. Det hade gniss-
lat i ledningen de senaste åren och Tore smickrade att 
Mats långa erfarenhet av ordförandeskap och politiskt 
arbete vore välbehövlig. Efter lite betänketid sade han 
ja och han valdes av årsmötet. Han minns att han fick en 
liten blomma av Karin Speiner, vilket han kommenterade 
med att han var mer van att få blommor när han avgick!

Mats föddes 1943 i Lits socken i Jämtland som femte 
barnet i en skogsarbetarfamilj som till slut bestod av nio 
barn. Familjens bostad var ett s.k. Per Albin torp, vilka 
kom till på 1930-talet som en social reform för att för-
bättra skogsarbetarnas försörjningsmöjligheter. I hemmet 
fanns inga kristna traditioner men alla barnen döptes och 
konfirmerades som seden var på den tiden.

Mats började i sin fars fotspår med skogsarbete efter sju-
årig folkskola. Han ville läsa vidare på lantmannaskola, 
gymnasiet Hvilan i Skåne och därefter Skogshögskolan 
där han blev jägmästare 1969. Han var då bosatt på 
Djurby gård i Litslena med sin familj som i början av 
70-talet adopterade två barn från Sydkorea. Hans andra 
jobb som jägmästare var vid landstinget i Uppsala län 
där han 1972 fick ansvar för skogen och miljö- och fri-
tidsfrågor och att starta Upplandsstiftelsen. Han slutade 
på landstinget 1985 då han blev riksdagsman.

Mats O Karlsson i caféet i Örsundsbro vid samtal med lokala
riksdagsledamöter om moms på ideell second hand 2015.
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Gud kom in i Mats liv och föreställningsvärld först i vux-
en ålder. En svärmor med stark gudsförtröstan gjorde 
intryck och väckte nyfikenhet. En händelse som uppenba-
rade en människas litenhet och behov av Guds närvaro 
var när Mats familj 1989 förlorade sin son i cancer vid 
23 års ålder. Gud fanns och blev en följeslagare, Mats 
blev en regelbunden gudstjänstbesökare i Vårfrukyrkan 
tillsammans med hustrun Marja. Efter kyrkovalet 1994 
fick han plats i kyrkorådet i Enköpings församling. När 
han fick budet att bli ordförande i Hela Människan var 
han även ordförande i kyrkonämnden i kyrkliga samfäll-
igheten och hade i den positionen viss kännedom om RIA.

En lärdom som Mats gjorde som politiker var vikten av 
ett starkt samhälle som byggde ett skyddsnät så att alla 
medborgare blev delaktiga i välfärden. Men han såg ock-
så att det inte räcker med enbart samhälleliga insatser 
och institutioner. Vi som medborgare måste själva kom-
plettera med egna bidrag och genom sammanslutningar 
i föreningar och kyrkor täppa till de revor som alltid 
kommer att finnas i det kommuner, landsting och stat kan 
bygga upp. Dessa revor kan en organisation som Hela 
Människan bidra till att hela och laga. 

Mats är glad idag att det blev mer Hela Människan i 
hans pensionärsliv än en natt i månaden på Härbärget. 
Visst har hans erfarenhet och kontaktnät från ett långt liv 
i politik och samhälle hjälpt till och varit till nytta i ar-
betet som ordförande och i styrelsen. De ökade anslagen 
och förtroendet från socialnämnden, lånen i Sparbanken 
som möjliggjort fastighetsförvärven i Enköping och Ör-
sundsbro är några exempel som han gläds åt. 

Det som ändå varit den stora upplevelsen under de nio 
åren som ordförande är närvaron av Guds hand över 
verksamheten. Våra böner och förhoppningar har nått 
fram, vi har känt förtröstan i våra stora beslut. Därtill 
kommer hängivenheten hos alla medarbetare och volon-
tärer för uppgiften att underlätta för människor i utsatta 
livssituationer i Enköping och stödet från församlingar 
och kyrkor i form av kollekter och förböner. RIA och Här-
bärget och även Second hand & Café är burna av välvilja 
från väldigt många människor.

Omvärlden påverkar och påverkas

I inledningen av de årliga verksamhetsberättelserna tog 
styrelsen ofta upp omvärldsfaktorer som berörde RIA:s 
verksamhet. Styrelsen uttalade 1983 sin oro över att de 
alkoholliberala krafterna i samhället blivit starkare och 
att bland annat lördagsstängningen på Systemet skulle 
upphöra.

Styrelsen inledde 1989 med att påpeka att Sverige var ett 
av de länder som anslutit sig till WHO:s rekommenda-
tion att sänka alkoholkonsumtionen med 25 procent från 
mitten av 1980-talet till år 2000. Dittills hade detta inte 
visat några resultat även om konsumtionen inte skjutit i 
höjden på något alarmerande sätt.

I inledningen 1990 påtalade styrelsen att den tekniska ut-
vecklingen med datorer gick snabbt men att också åsikter 
verkade kunna förändras snabbare med inställningen 
till ett inträde i EG som exempel. Detta sågs som ett hot 
inom alkoholområdet. Styrelsen var 1991 fortsatt orolig 
över den svenska alkoholpolitiken med anledning av den 
EG-ansökan som gjorts och att många hoppades på en 
liberalisering. 

I sin inledning 2000 oroade sig styrelsen för trender i 
samhället som präglades av uttryck som ”satsa på dig 
själv”, ”bli en vinnare” osv. Oron låg i att den egna fram-
gången skulle ske på bekostnad av medmänniskorna och 
medföra en bristande solidaritet och medkänsla. Styrel-
sen tyckte sig se att sådana tankemönster också trängde 
sig in bland de kristna församlingarnas aktiva. Det var 
svårare att engagera frivilliga. Skyllde man på bristande 
tid avslöjade det också en prioritering.

”Ändå är det omsorgen om sin nästa som är vad man 
kan kalla ett adelsmärke för en verkligt kristen person. 
Aposteln Jakob ger ett uttryck i sitt brev i följande citat: 
”Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat 
för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: Gå i 
frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger dem vad 
kroppen behöver? Så är det också i tron: i sig själv, utan 
gärningar, är den död.”
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Styrelsen konstaterade 2001 att liberaliseringen av alko-
holpolitiken fortsatte efter EU-inträdet och att de ekono-
miska krafterna bakom drogerna var starkt pådrivande. 
Styrelsen såg som en följd av detta nyrekrytering av ut-
slagna missbrukare. Under några år hade många kunnat 
förena alkoholkonsumtion med ett ordnat liv. Styrelsen 
påtalade 2002 att alkohol-konsumtionen ökat från sex 
liter ren alkohol vid EU-inträdet till tio liter. Slutsatsen 
var att behovet av RIA:s insatser inte skulle minska.
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peutiska verksamheten – socialt och andligt.”

Göran Ekblom tillträdde och fick en heltidstjänst 1979 
och han blev den som med stöd av styrelse och frivilliga 
lyckades fast etablera RIA-verksamheten i Enköping. 
Under 20 år stod han i spetsen för verksamheten och han 
var en kraftfull och inspirerande ledare inåt och en för-
troendeskapande ambassadör för sin organisation utåt.

Göran Ekblom

Göran Ekblom föddes 1940 som näst yngsta barnet av 
åtta i en pingstpastorsfamilj i Skärsta, Jönköping. Pap-
pan hade grundat pingstförsamlingen och var dess förste 
föreståndare och lekmannapredikant. Han blev senare 
pastor i flera pingstförsamlingar och den stora familjen 
fick flytta med. Senare i livet blev fadern möbelsnickare i 
ett företag knutet till församlingen och även jordbrukare 
på Visingsö, där Göran upplevde några barnaår, innan 
familjen bosatte sig i Husqvarna där han fullföljde sin 
sjuåriga skolgång. Utöver livets skola har Göran fått en 
kortare pastorsutbildning men också DKSN:s förestån-

Föreståndaren – en viktig person
När 40 års verksamhet summeras kan inte nog understry-
kas hur viktig föreståndaren varit och är för kvalitet och 
stabilitet. RIA i Enköping har haft det väl förspänt under 
27 år av 40. Göran Ekbloms inledande 20 år lade grun-
den och de senaste sju åren med Torbjörn Mannehed har 
inneburit en fortsatt utveckling och expansion.   Mellan-
perioden var ansträngande då de ekonomiska förutsätt-
ningarna inte fanns för att kunna erbjuda heltidstjänst 
vilket helt naturligt begränsade möjligheterna. De som 
under svåra förhållanden upprätthöll chefskapet gjorde 
storartade insatser utifrån givna förutsättningar. Styrel-
sen, anställda och många frivilligarbetare fick ta extra 
stort ansvar under dessa år.

1978: ”Vi behöver en föreståndare på heltid”

I sin anslags-
framställning 
till Enköpings 
kyrkliga verk-
samhet daterad 
den 29 april 1978 
skrev RIA-styrel-
sen: ”I och med 
ingången i det 
fjärde arbetsåret 
planerar styrelsen 
för RIA att få 
heltidsanställa en 
föreståndare för 
verksamheten. Behovet har funnits sedan starten men har 
uppfyllts av Börje Blidstam utan ersättning.” 

Börje pensionerades hösten 1978 men skulle fortsätta 
som oavlönad assistent på RIA. Styrelsen hade kallat 
Göran Ekblom med tillträde den 1 september 1978 på 
halvtid under hösten. Men han behövdes på heltid ”med 
tanke på arbetets omfattning, krav och möjlighet att ex-
pandera vad gäller den uppföljande och uppsökande tera-

Göran Ekblom och Torbjörn Mannehed, två 
föreståndare tillsammans under Öppet hus på 
RIA 2011.

Göran Ekblom på kontoret i Tingshuset 1995 pekande mot nästa lokal 
för RIA på Kyrkogatan 3.
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darutbildning som var av hög kvalitet och hölls i sam-
verkan med S:t Lukasstiftelsen.

Redan som 20-åring kom Göran till Enköping som ung-
domspastor. Här träffade han sin blivande hustru Siv 
Nilsson i Pingstförsamlingen. Han fortsatte i Södertälje 
som ungdomspastor åren 1962-66 innan han blev pastor 
i Torshälla pingstförsamling fram till 1972. Familjen 
utökades med sonen Jonas och därefter Ulrika som 
adopterades från Honduras. Det var när Göran hämtade 
henne och såg nöden och fattigdomen i hennes hemland 
som han mottog kallelsen att åka ut som missionär och 
biståndsarbetare till Honduras. Familjen vistades där till 
1975 och under tiden adopterades Magnus, från samma 
barnhem som Ulrika och hennes halvbror. Biståndet 
omfattade en yrkeskola i snickeri, en farm och ett barn-
hem för föräldralösa barn samtidigt som det blev mycket 
katastrofhjälp efter den svåra översvämningskatastrofen 
1973 då orkanen ”Fiffi” ödelade delar av landet. I detta 
deltog, inte minst, Siv som sjuksköterska.

Hemma från Honduras bosatte sig familjen i Sneby där 
de byggde hus på svärfar Folke Nilssons mark. Göran 
jobbade extra som portier på hotell i Enköping un-
der tiden han byggde på huset och Siv anställdes som 
sjuksköterska på regementet. Samtidigt var de aktiva i 
Pingstförsamlingen. Sedan RIA startat sin verksamhet 
1976 sökte man 1978 ny heltidsanställd föreståndare och 
ny ordförande. Göran berättar att Pingstförsamlingens 
föreståndare Sigurd Hermansson ringde upp honom och 
frågade om han ville bli ordförande. Han sockrade frå-
gan med att en föreståndare på heltid skulle anställas så 
uppdraget skulle bli lindrigt. Göran tackade nej till att 
bli ordförande men uttryckte sitt intresse för föreståndar-
skapet. Hermansson genmälde att det däremot kunde bli 
krävande, varpå Göran sa att han gillade utmaningar! 

Efter några turer föll korten på plats – Roland Wallhuss 
blev ordförande våren 1978 och Göran anställdes på 
prov hösten 1978. De två blev parhästar under de 20 år 
Göran arbetade som föreståndare.

Göran var utan tvekan rätt man på rätt plats i uppbygg-
nadsskedet av RIA. Blidstam lade grunden och Göran 
fullbordade bygget. Visst blev det en utmaning! Hårt 
arbete med att förankra verksamheten i kommunen, som 
snart blev huvudfinansiären och den som kunde hjälpa 
till med lokaler. Göran minns med glädje samarbetet 
med kommunalrådet Sven-Hugo Pettersson och social-
nämndens ordförande Rosa Östh under 1980-talet. Det 
bar frukt i form av ökade anslag och lokaler på Kyr-
kogatan och i Tingshuset. Samtidigt pågick hela tiden 
arbete med att utöka kåren av frivilliga medarbetare och 
därigenom bevara en levande kontakt med alla kyrkor 
och församlingar.

Göran gick hem bland målgruppen. En anekdot belyser 
detta; deltagarna på Boglösavägen, där RIA då höll till, 
hade skaffat ett av polisens nykterhetstest som de ville 
Göran skulle blåsa i när han satt vid pianot och under-
höll. Orsaken var att de hade svårt tänka sig att någon 
kunde vara så glad och rolig som Göran och dessutom 
vara nykter. Provblåsningen visade grönt! När Göran 
drog igång sina fjällresor ökade hans popularitet ytter-
ligare. Konstverksamheten i Tingshuset som betydde så 
mycket för så många kom till under Görans ledning med 
hjälp av många duktiga ledare. ”Här får man måla av 
sig ångesten” som någon uttryckte det.

Göran ville efter 10 år som föreståndare prova på jobbet 
som verksamhetsledare inom Blå Bandet i Stockholm. 
Motivet var att han ville försöka minska inflödet av miss-
brukare. Han ville jobba förebyggande. I Blå Bandet 
drog han igång kampanjer med ”alkohol som hinder på 
arbetsplatserna” och ”kyrkorna och alkoholen”. Kam-
panjer som gjorde avtryck också i Enköping. Ett annat 
motiv var att RIA i Enköping hade, under denna tid, så 
dålig ekonomi att den inte bar en föreståndare på heltid. 
Men Göran släppte inte ansvaret. Han hade två arbets-
givare under större delen av 1990-talet. Duktiga med-
arbetare i Enköping var upplärda och Görans vakande, 
glädje- och kärleksfulla hand fanns kvar i ledningen. 
Göran blev änkling 1995 då Siv avled i cancer efter en 
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lång svår tids sjukdom. Han är sedan 2000 gift med Elsy 
och de är båda aktiva volontärer inom Enakyrkan.

Att Göran ställde upp i kristider för RIA som vice ordfö-
rande åren 2005-2012 vittnar om hur mån han varit och 
är om att RIA ska finnas – primärt för deltagarna men 
också för de anställda, volontärerna, församlingarna 
och samhället. RIA är i Görans ögon ett Guds redskap i 
Enköping.

Svårt att ersätta Göran – både ekonomiskt och 
personligt

När Göran beviljades hel tjänstledighet under 1991 an-
ställdes Ola Bouvin, som var RIA-föreståndare i Sala, 
som vikarie på 50 procent. Till styrelsens lättnad åter-
kom Göran på deltid i slutet av året och på halvtid från 
1 januari 1992. För att underlätta Görans arbete med 
dubbla anställningar i Enköping och Stockholm inköptes 
dator och skrivare ”för högst 30 000 kronor”. Deltiden 
fortsatte fram till den sista december 1997 så han sade 
upp sig för att övergå helt till Blå Bandet. 

Styrelsen kunde av ekonomiska skäl inte utlysa mer än 
en halvtidstjänst som föreståndare. Det kom få sökanden 
och ingen var till belåtenhet. Helena Qvick som fanns 
som ledare för konstverksamheten anställd av Frikyrk-
liga studieförbundet vikarierade som föreståndare första 
halvåret 1998.

Pia Ullholm var föreståndare när Härbärget kom 
till

Efter ny annonsering och tips från DKSN sökte Pia 
Ullholm och fick tjänsten med tillträde i augusti 1998. 
Pia var 53 år, utbildad socialsekreterare men arbetslös, 
ordförande i RIA Solna, medlem i Missionskyrkan där 
hon ledde möten och ingick i församlingsledningen. Hon 
ville helst ha heltidstjänst men accepterade 60 procent.

Under Pia Ullholms period som föreståndare genom-
fördes utredning och start av Härberget, i vilket hon var 
djupt involverad. Pia begärde och fick tjänstledigt från 
1 juni 2001 men då hon fick en tjänst vid socialförvalt-
ningen i Stockholm sade hon upp sig.

Lars Roll under tre år

Lars Roll anställdes på vikariat från den 1 augusti 2001. 
Han tillhörde Enakyrkan efter att ha blivit frälst under 
en vistelse i Tanzania där han senare även arbetade med 
bistånd. Han hade en bakgrund i industrin och som egen 
företagare men kom närmast från ett halvår som vårdare 
på Hornö LVM-hem.

Under våren 2004 nåddes styrelsen av kritiska synpunk-
ter och oro från flera av huvudmännen kring förestån-
darens sätt att sköta arbetet. Styrelsen såg allvarligt på 
detta då det kunde skada verksamheten. I de diskussioner 
som fördes deltog även Hela Människans riksorgani-
sation. Det slutade med att Lars Roll under sommaren 
2004 lämnade sin tjänst.

Gun Roskvist till höger var t.f. föreståndare 2004-2007. Lena Väfors till 
vänster var diakon i Enköpings församling och 2006 även ordförande i 
styrelsen.
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Gun Roskvist – från nattvandrare 
till föreståndare

Gun Roskvist blev t.f. föreståndare hösten 2004.  Hon 
hade funnits i verksamheten sedan 1992 då hon var aktiv 
i föräldravandringar på stan och hon anställdes på RIA 
1993. Styrelsen diskuterade kravprofil för en förståndare 
och övervägde att utlysa tjänsten men då ekonomin var 
osäker fick Gun fortsätta som t.f. föreståndare. 

Både Svenska kyrkan och kommunen ansåg att det be-
hövdes en heltidstjänst som föreståndare men de båda 
finansiärerna kunde inte komma fram till gemensamma 
beslut som gjorde att styrelsen kunde utlysa en heltid. 
Guns anställning förlängdes. När hon var sjukskriven 
våren 2006 fick Peter Sandorf förstärka på RIA. När Gun 
dessutom under hösten 2007 utsattes för allvarligt hot 
relaterat till hennes tjänst kunde hon inte återkomma. 
Frågan om nyrekrytering av föreståndare blev därmed 
akut.

Tryggad finansiering, men tre förståndare på ett år

Under våren 2007 förde styrelsen allvarliga samtal med 
kommunens socialnämnd om vikten av att förstärka led-
ningen med en föreståndare med adekvat utbildning för 
att få stabilitet i verksamheten på både RIA och Härbär-
get. Kommunens anslag ökade med 200 000 kronor och 
en heltidstjänst kunde utlysas.

Av 19 sökande intervjuades fem och styrelsen anställ-
de Christel Kurseth, 35-årig socionom från Eskilstuna, 
med förankring inom Frälsningsarmén och bland annat 
erfarenhet från tidigare arbete inom missbruksvården. 
Anställningen inleddes den 15 november 2007 med en 
provanställning och Christel hade för avsikt att bosätta 
sig i Enköping. I april 2008 sade hon av hälsoskäl upp 
sin tjänst då provtjänstgöringen upphörde.

Annlouise Gustavsson, som kommit till RIA med reha-
biliteringsstöd våren 2007 och återkommit under 2008, 

anmälde intresse av tjänsten som föreståndare. Efter 
hennes långa tid som arbetslös kunde nystartsbidrag be-
viljas. Efter ett öppet samtal kring hennes möjligheter, 
kvalifikationer, utbildning etc. beslutade styrelsen att 
anställa Annlouise som föreståndare med sex månaders 
provtjänstgöring och med rätt till personlig handledning. 
I september tillsvidareanställdes hon. I oktober sade hon 
upp sig. 

Styrelsen tyckte förstås att det var olyckligt med en 
andra uppsägning samma år. I diskussionen berördes 
alternativ som omprövning av verksamhetens behov 
och fortsättning liksom hela bemanningssituationen på 
dagcentret. Efter avslutad diskussion beslöts dock om ny 
annonsering efter en föreståndare på heltid.

Torbjörn Mannehed återställde stabilitet och 
lade grund för utveckling

Ny föreståndare blev Torbjörn Mannehed, 48 år, från 
Gamleby med tillträde den 15 december 2008. Torbjörn 
veckopendlade de första åren till familjen i Gamleby 
men är sedan 2013 bosatt i Fjärdhundra. Styrelsen kunde 
i slutet av 2008 dra en suck av lättnad efter ett turbulent 
år i ledningen för verksamheten. När det äntligen fanns 
resurser för en heltids föreståndare visade det sig svårare 
än någon kunde tro att rekrytera rätt och lämplig person. 
Efter sju år med Torbjörn i ledningen känns den sucken 
ännu mer skön. Det blev tredje gången gillt!

Med Torbjörn vid rodret kunde lokalfrågan lösas genom 
att fastigheten på Kryddgårdsgatan 19 A förvärvades 
2009. Där flyttade Härbärget in i början av 2010 och per-
sonalorganisationen effektiviserades och förbilligades. 
Ungdomsprojektet startade 2012 som en av tre piloter 
i Sverige och 2013 öppnade Second hand & Café i Ör-
sundsbro. Allt detta är inte Torbjörns eget verk, men utan 
honom som föreståndare skulle inte idéerna kommit upp 
och styrelsen skulle inte ha vågat satsa utan den trygghet 
som hans ledarskap ger.
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Torbjörn Mannehed

Torbjörn Mannehed föddes 1960 i en familj djupt för-
ankrad i Metodistkyrkan. Pappa och mamma hade mötts 
när körerna i två församlingar sjöng tillsammans. Både 
far- och morföräldrarna var aktiva metodister. Detta 
var i Stockholm, i Gubbängen, där Torbjörn gick nio år 
i grundskolan, och i Täby där han gick tvåårig ekono-
misk linje på gymnasiet. Pappa var banktjänsteman och 
mamma arbetade bland annat i kundtjänst på begrav-
ningsbyrå. I familjen finns en bror och en syster. Det är 
ingen överdrift att säga att Torbjörn fick gudstron med 
modersmjölken. Men han hade en tonårsperiod av tvivel. 
Svarade verkligen Gud på hans böner? Han hörde det 
inte. Men en god kamrat i kyrkan tröstade honom – det 
räckte med att tro. Och det hade Torbjörn alltid gjort, 
och tvivlet släppte!

Första kontakten med arbetslivet var som ”ettårs-arbe-
tare” i metodistförsamlingarna i Göteborg och Malmö. 
Det var en kombination av utbildning och arbete som 
ungdomsledare i församlingarna mot att han fick mat 
och husrum och fickpengar. En intressant tid i stora sta-
bila Metodistkyrkor och möten med många ungdomar. 
Detta gav mersmak och han blev antagen till metodister-
nas treåriga pastorsutbildning på Överås.

Färdig pastor vid 23 års ålder ville Metodistkyrkan 
centralt satsa på Torbjörn och på sin församling i Söder-

tälje. De var djärva nog att anställa honom som försam-
lingspastor med uppdrag att expandera i denna växande 
stad nära Stockholm. Torbjörn minns tiden med glädje 
även om det var en tuff uppgift. Han ordnade öppet hus 
i kyrkan på fredagskvällar och fick bra gensvar från 
ungdomar. En av besökarna var hans blivande fru Ullis. 
I Södertälje fick han sin första kontakt med RIA då han 
som pastor höll andakter där. Även till hans kyrka kom 
människor med missbruksproblem. 

Efter fem års hårt ensamarbete kände Torbjörn att han 
behövde byta spår. Han reflekterar nu att det var ett väl 
tufft uppdrag som 23-åringen fick, men lärorikt. Hans 
intresse för människor och deras livssituation och behov 
av stöd var väckt. Han sökte sig till psykiatrin i Södertäl-
je och fann där meningsfulla uppgifter. Metodistförsam-
lingen tynade bort och Torbjörn och Ullis sökte sig till 
EFK – Evangeliska frikyrkan men även andra grenar av 
den s.k. Trosrörelsen lockade. Mest beskriver han deras 
kristenliv under 80-talet som enskilda bönemöten i hem-
men tillsammans med likasinnade vänner.

När familjen växte med fyra barn mellan 1989 och 2002 
anpassade Torbjörn sitt yrkesliv till arbeten med tider 
som var mer förenliga med omsorg om barn och familj. 
De stora Södertäljeföretagen Scania och Astra kunde 
erbjuda det både i verkstaden och som lokalvårdare. 
När äldsta barnen nådde skolåldern kände föräldrarna 
att Södertälje kanske inte var den bästa miljön. Till tan-
karna på att flytta bidrog några nära vänner som flyttat 
till Gamleby i Småland. Familjen Mannehed följde efter 
1995. Torbjörn fick arbete inom vården i Vimmerby och 
familjen trivdes. EFK-församlingen Josua blev deras 
kristna hemvist och så småningom även arbetsgivare för 
Torbjörn på ett behandlingshem och för Ullis i second 
hand och café. Torbjörn fortbildade sig inom vård och 
behandling av missbrukare.

RIA Enköpings annons efter en föreståndare 2008 kom 
väldigt lämpligt för Torbjörn och familjen. De ville söka 
sig tillbaka till Stockholmsområdet. Närhet till gamla 
föräldrar var ett motiv men de kände även behov att bry-

Torbjörn Mannehed vid skrivbordet på Kryddgårdsgatan 19 A.
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ta de alltför nära och många banden med församlingen. 
Torbjörn sökte och han var rätt man för Hela Människ-
an som då hade resurser för en heltidstjänst men hade 
misslyckats med två rekryteringar. Han minns frågan 
han ställde vid anställningsintervjun: Är det en idéspruta 
eller en förvaltare ni söker? Svar var samfällt: Vi behö-
ver stabilitet! Så föll bitarna på plats och han tillträdde i 
december 2008.

Efter sju år på tjänsten känner Torbjörn att han hamnat 
rätt. Så mycket positivt har hänt. Det egna huset, att 
Härbärget kunde flytta in, starten av second hand och 
café i Örsundsbro är några yttre tecken. Men viktigast är 
förstås människorna, att få följa deltagarnas ofta svåra 
kamp, kunna ge dem ett handtag och glädjen över deras 
framsteg. När han jämför med arbetet på ett behand-
lingshem med korta med djupa insatser ger det öppna 
och långvariga arbetet och kontakterna på RIA och 
Härbärget mer tillfredställelse. När deltagarna pratar 
om ”RIA-familjen” är det ett gott betyg, inte bara till 
föreståndaren utan till alla medarbetare och volontärer 
är han noga med att framhålla. 

För framtiden ser Torbjörn ett tredje område där han 
vill engagera Hela Människan. Dagcentret ger kontakt 
och gemenskap, second hand och café kan rehabilitera 
och sysselsätta, Härbärget lindrar akut hemlöshet. Detta 
skulle behöva kompletteras med ett stödboende som kun-
de fånga upp några som annars skulle hamna på Här-
bärget och dit skulle personer från Härbärget flytta för 
ett bättre och permanent boende.

Privatlivet levs numera i Fjärdhundra. Minsta barnet 
Matilda som fortfarande bor hemma spelar fotboll i 
Fjärdhundra SK och numera också i ESK. Ullis var med 
som föreståndare och startade Hela Människans Second 
hand & café i Örsundsbro.

Föreståndare under 40 år

Börje Blidstam 1976-1978

Göran Ekblom  1978-1997

Pia Ullholm 1998-2001

Lars Roll 2001-2004

Gun Rosqvist 2004-2007

Christel Kurseth 2007-2008 (6 månader)

Annlouise Gustavsson 2008 (7 månader)

Torbjörn Mannehed 2009-
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Medarbetare och frivilliga

Utöver föreståndaren har det under de 40 åren funnits ett 
50-tal medarbetare och ännu fler frivilliga som bidragit 
och varit helt nödvändiga för den omfattande verksamhet 
som bedrivits. Några har kunnat anställas med stöd från 
Arbetsförmedlingen, vilket varit en förutsättning med 
tanke på föreningens ekonomi. Alla dessa har utfört full-
goda arbetsinsatser. På rätt plats, med rätt arbetsuppgif-
ter, med en förstående och uppmuntrande arbetsledning 
har många medarbetare vuxit, fått ökat självförtroende, 
blivit trogna RIA-medarbetare eller gått vidare till andra 
arbeten.

Alla kan inte omnämnas här då de varit verksamma un-
der kort tid, varit praktikanter, ALU-arbetare eller bered-
skapsarbetare under begränsade perioder. Några avteck-
nar sig tydligare i protokoll och andra handlingar då de 
arbetat längre tid eller medverkat i speciella projekt. 

Börje Blidstam var inte bara initiativtagaren, han var 
också den förste föreståndaren och en oavlönad sådan. 
Till sin hjälp hade han sin hustru Birgit första året och 
många frivilliga från församlingarna. Britt Lemke, från 
Svenska kyrkan och med anknytning till Mariadöttrarna 
i Vallby, anställdes 1978 med lönebidrag som den första 
med benämningen husmor. Britt gick i pension den 1 
oktober 1982. 

I verksamhetsberättelsen för 1983 anges som fasta med-
arbetare: Göran Ekblom, Veijo Asp och Keit Chatelain. 
Dessutom hade Ulf Andersson, Hans Collin och Tommy 
Johansson varit beredskapsarbetare. 

Veijo Asp fanns i verksamheten åren 1982-86 och han 
fick stöd för att gå på bibelskola i Finland, då han var 
finsk rom. När Göran Ekblom och Veijo Asp var ute i 
skolorna och berättade om RIA och drogmissbruk utvi-
sade elevernas utvärderingar ofta att de ville höra mer av 
Veijos erfarenheter av missbruk än av Görans beskriv-
ning av RIA! Asp slutade i december 1986 då han påbör-
jade en bussförarutbildning.

Tre trotjänare

Keit Chatelain efterträdde Britt Lemke som husmor den 
1 september 1982 och blev en trotjänare som fanns kvar i 
verksamheten till sin pensionering 2009. Hon gick bibel-
skola i Bromma läsåret 1991/92 och vidareutbildade sig i 
bland annat själavård samt behandlings- och samtalstek-
nik. Keit var den sammanhållande kraften i den kvinno-
grupp som beskrivits tidigare. Hon var sjukskriven hela 
våren 1995 och efter semestern orkade hon inte komma 
tillbaka som husmor. Efter 13 år på RIA var Keit uttröt-
tad, vilket psykoterapeuten och handledaren intygade 
och tillstyrkte att hon fick annan sysselsättning. 

Tillsammans med frikyrkorna diskuterades ett diakonalt 
projekt med besökstjänst som Keit skulle kunna arbeta 
med. Alla de dåvarande fyra frikyrkorna i Enköpings 
stad skulle delta och RIA skulle kvarstå som hennes ar-
betsgivare. Mer om projektet under avsnittet om RIA och 
medlemsförsamlingarna.

Keit Chatelain ingick från 2001 i Enköpings försam-
lings diakonala verksamhet. Keit trivdes bra på sin nya 
arbetsplats med diakoniverksamhet i anslutning till S:t 
Larskyrkan.

Keit Chatelain och Veijo Asp i caféet på Kyrkogatan 11 när RIA fyllde 10 
år 1986.
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Peter Sandorf, som porträtteras på sidan 19, började 
1984 som deltagare i konstprojektet i Tingshuset. Då 
hade han ett pågående missbruk. Han fortsatte där fram 
till 1987 men rehabiliterade sig och anmälde intresse för 
en assistenttjänst i den verksamheten. Arbetsförmedling-
en beviljade lönebidrag och Peter fick en provanställning 
från den 1 september 1987 som övergick i fast anställ-
ning i mars 1988. Peter deltog i fortbildningskurs för 
RIA-medarbetare 1990. 

Styrelsen tillerkände Peter en gratifikation på 800 kro-
nor för att han på ett förtjänstfullt sätt upprätthållit 
husmorssysslan under Keits tjänstledighet hösten 1991. 
Peter var tjänstledig för studier i datateknik på Komvux 
1992. Styrelsen beviljade full lön som en uppmuntran 
för hans första steg ut på den reguljära arbetsmarknaden. 
Peter förverkligade sin dröm om ett eget företag i data-
branschen och sade upp sig från den 1 mars 1995. Men 
han skulle återkomma. Först som vikarie när Härbärget 
var nyöppnat, senare, och fortfarande 2016, anställd på 
Härbärget. Däremellan inhoppare på dagcentret.

Gun Roskvist dök upp under våren 1993 för första 
gången i RIA:s annaler. Hon hade varit aktiv i vuxnas 
kvällsvandringar, som RIA och församlingarna arbetade 
för i början av 90-talet. Hon var sjukskriven på halvtid 
och hon provanställdes på den andra halvtiden från den 
16 mars 1993 som biträdande husmor. Anställningen 
förlängdes under 1994 under förutsättning att lönebi-
drag beviljas. Gun gick DKSN:s grundkurs på Hagaberg 
1996. När Gun blev t.f. föreståndare 2004 ville hon gå 
datakurs för att lära sig mail och ordbehandling. Hon 
blev kvar som t.f. föreståndare till 2007. 

Vidgade vyer - ett konstprojekt i Gamla Tings-
huset

Hans Collin var musiker, författare och konstnär och 
en viktig medarbetare när projektet Vidgade vyer drogs 
igång i Tingshuset 1984. Det skulle med konst och hu-
manistiskt tänkande ”fylla det tomrum av själslig och 

andlig fattigdom som fanns hos drogmissbrukare”. När 
Collin slutat 1985 fortsatte projektet med Bo Qvick, 
Staffan Serrestam och Eva Norrby som ledare. Bo 
fanns i verksamheten under tre år och gick under tiden 
DKSN:s grundkurs.

När Bo Qvick sade upp sig hösten 1988. Thomas Nils-
son var en av deltagarna på Tingshuset som arbetsför-
medlingen beviljade lönebidrag och Thomas blev kvar i 
RIA-verksamheten till 2004.

Helena Qvick deltog våren 1989 i konstverksamheten i 
Tingshuset som beredskapsarbetare. Göran kunde för-
må Frikyrkliga studieförbundet att anställa henne under 
hösten som cirkelledare på 15 timmar. Återstående fem 
timmar upp till halvtid kunde RIA fylla ut fram till års-
skiftet. Anställningen av Helena Qvick förlängdes först 
vårterminen 1990 och Helena blev kvar i verksamheten 
till 1998, omväxlande anställd av studieförbundet och av 
RIA. Åsa Dimberg efterträdde 1998 och fanns kvar tre 
år.

Rani Nilsen projektanställdes 2002 på halvtid som 
ansvarig för ateljén i Korskyrkan och blev året därpå 
anställd med lönebidrag. Hon lånades en tid ut till RIA 
Järfällas behandlingshem Sjönäs i Övergran. Rani har 
fortfarande sin anställning på Hela Människan men har 
periodvis provat andra anställningar och varit sjukskri-
ven. Hon blev 2010 utlånad till Enköpings församling 
som diakoniassistent, vilket hon fortfarande är. 

Medarbetare på Kyrkogatan 11, Tingshuset, 
Kyrkogatan 3 och Korskyrkan

Försäkringskassan frågade 1994 om f.d. sotaren Benny 
Pettersson kunde beredas lämplig sysselsättning på RIA. 
Han var känd som gäst och från några fjällresor. RIA 
tackade ja och Benny började med anställningsstöd som 
förlängdes och han blev kvar och gjorde stora insatser, 
bland annat vid ombyggnaderna på Kyrkogatan 3, fram 
till 2004.
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Husmor och köket fick en bra förstärkning i Ingrid An-
dersson som började som en två månaders ALU-tjänst 
1998 men blev kvar som en ansvarskännande husmor till 
2005. När Ingrid Andersson gick i pension våren 2005 
fanns Katarina Hellström på Joar Socia och hon var känd 
på RIA och hade lämplig erfarenhet varför hon provan-
ställdes. När den av olika skäl inte förlängdes anställdes 
Marika Englundh, 36 år, som köksansvarig från augusti 
2006, en anställning hon fortfarande har.

Härbärget en ny arbetsplats från 1999

De tre anställda på Härbärget när det öppnade i novem-
ber 1999 var Lars Johansson, Bert Andersson och Merja 
Jansson-Uitos, alla på heltid. Merja slutade redan efter 
ett år och ersattes av vikarier. När den tredje tjänsten 
utlystes 2004 anställdes Robert Rosqvist.

Lars Johansson avgick med pension från sin tjänst den 
31 december 2007 och efterträddes av Peter Sandorf som 
under lång tid vikarierat under semestrar och annan från-
varo på Härberget. Bert Andersson gick ner till halvtid 
2009 och pensionerades 2010.

Bemanningen på Härbärget förändrades 2010 från tre 
heltids nattjänster till tre kvällstjänster på halvtid med 
sovande jour. Med anledning av det sade Robert Ros-
kvist upp sig. Samtidigt med den förändringen flyttade 
Härbärget in i föreningens fastighet på Kryddgårdsgatan 
samlokaliserad med dagcentret. En positiv effekt av detta 
har varit att två medarbetare - Ingela Löfgren och Päivi 
Halonen - arbetat på både dagcentret och Härbärget, 
vilket ökat förståelsen och samarbetet mellan dag- och 
nattpassen i huset.

Hela Människan som arbetsgivare

Som framgått är Hela Människan som arbetsgivare starkt 
ekonomiskt beroende av sina bidragsgivare kommunen 
och församlingarna samt Arbetsförmedlingen, som är 
inblandad i nästan alla anställningar genom olika former 
av lönebidrag. Det är förståeligt om arbetsgivaren där-
för kan uppfattas som svag och fattig. Förhoppningsvis 
kompenseras detta i viss mån av mycket god vilja och att 
arbetet i sig uppfattas som angeläget och meningsfullt. 

Arbetsgivaren har varit mån om att anställda medarbe-
tare ska delta i kurser anordnade av riksorganisationen 
DKSN/Hela Människan. Dessa har varit både grundkur-

Sju av deltagare i konstverksamheten 1993 vid utställningen i december 
Fr. v. Richard Rosenkvist, Sari Sarinen, Helena Qvick, handledare, Eva 
Hansen, Peter Sandorf, Olavi Silainen och Tomas Nilsson.

Katarina Hellström och Marika Englundh växlade som husmor 2006. 
Här förbereder de julen 2009 på Kryddgårdsgatan då Katarina var 
volontär på julafton.



49

ser och fortbildningar av olika slag. Personalutbildningar 
har även anordnats på hemmaplan för hela personalgrup-
pen. Som exempel kan nämnas en temadag med rubriken 
”Gå på styva linan – att sätta gränser” och kurs i samtals-

metodik.

Föreståndarna har alltid haft tillgång till handledning. 
Styrelsen beslöt 1989 att på prov anordna handledning 
även för övrig personal med läkaren på alkoholpoliklini-
ken Tuula Wallsten som handledare. Handledning blev 
därefter permanent för hela arbetslaget.

Med anledning av den oro som uppstod på dagcentret 
i början av 00-talet efter incidenter med hot och våld 
anlitades Mats Haglund från Hela Människan riks. Han 
lämnade följande rekommendationer 2006: Utnyttja 
handledningen bättre, ha regelbundna personalmöten, 
utarbeta skriftliga arbetsbeskrivningar för alla, åtgärds-
plan för underbemanning, ökat antal frivilliga, översyn 
av metoderna i verksamheten. Detta har följts av styrelse 
och ledning.

Arbetsmiljöverket besökte RIA i oktober 2007 för att få 
en redogörelse över vilka rutiner och regler som fanns 
och hur dessa hanterades av personalen vid vålds- och 

hotsituationer. Det blev ett givande och lärorikt samtal. 
I inspektionsmeddelandet som följde på besöket riktade 
verket kritik i sex punkter:

1. Rutiner som tillämpas ska dokumenteras

2. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska föreligga   
 skriftligt.

3. Policys ska upprättas

4. Det ska finnas skriftliga säkerhetsrutiner mot våld   
 och hot.

5. Det finns anmälningsskyldighet för olycksfall m.m.

6. Det ska finnas checklista för introduktion av anställda.

Arbetsmiljöverket fick svar med redovisning av åtgärder 
i januari 2008 då styrelsen också antog en arbetsmiljöpo-
licy. I februari anslöt sig Hela Människan till Enköpings 
företagshälsovård. Ett friskvårdsbidrag på 1000 kronor 
per anställd och år infördes från 2008.

Torbjörn Mannehed som föreståndare har sedan 2010 
årligen gjort studieresor med all personal företrädesvis 
till andra Hela Människan föreningar. Dessa har gett in-
spiration och tips som tagits med hem till den egna verk-
samheten. Några år har resan varit två dagar med över-
nattning vilket gett arbetslaget ytterligare möjligheter till 
gemensam reflektion och utveckling frikopplat från den 
dagliga driften.

En särskild satsning på kompetenshöjning gjordes 2011 
fokuserad på MI, motiverande samtal, som är en evi-
densbaserad metod för att nå lite längre i stödet till del-
tagarna. Hela personalen gick en kurs som följdes upp i 
den ordinarie handledningen.

Frivilliga

År 1984 fördes statistik över de frivilliga medarbetarnas 
insatser. Inte mindre än 484 arbetspass hade utförts på 
dagcentret på Kyrkogatan 11. Därutöver gjorde de frivil-
liga hembesök, ordnade övernattning och gav omvård-

Styrelsen, anställda och frivilliga hade under många år gemensamma 
planerings- och fortbildningsdagar, ofta på Fånö. Här vid Ankarudden 
1988, från vänster Roland Wallhuss, Peter Sandorf, Bo Qvick och Stig 
Unnerstedt.
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nad. Dessa insatser gjorde att arbetsstyrkan kunde hållas 
nere till en kostnad som motsvarade minst 225 000 kro-
nor eller två tjänster. De frivilliga medarbetarna inbjöds 
till samlingar och under många år till en tvådagarskurs 
på Fånö. Dessa Fånö-kurser innehöll både fortbildning 
och samvaro mellan styrelsen, anställda och frivilliga. 
Träffen var 1988 förlagd till Ansgarsgården i Flen där 
psykoterapeuten Britta Eketjäll föreläste om Kriser och 
krissituationer.1989 föreläste pastorn och terapeuten 
Arne Waldenvik om Att vara en autentisk människa.

I verksamhetsberättelsen för 1993 lovprisades frivilligar-
betarnas insatser samtidigt som styrelsen påpekade den 
höga medelåldern med exemplen Julia Engwall 80 år 
fyllda som avsagt sig efter 14 år liksom Vivi Fredenstedt 
efter åtta år. Dessutom hade två avlidit under året. Därför 
behövdes nyrekrytering.

I verksamhetsberättelsen för år 2000 framhölls att frivil-
ligarbetet fått en renässans genom starten av Härbärget 
där en volontär fanns varje natt. Maire Poopuu och Ing-

rid Andersson framhölls 
som viktiga frivilliga för 
att serveringen fungerat 
så bra. Andra trogna fri-
villigarbetare från början 
av 2000-talet var Monica 
Palmér på Härbärget, Bitte 
Eriksson på dagverksam-
heten och Gunnel Eriksson 
som stadigt arbetade en 
dag i veckan på RIA.

I oktober 2008 inbjöds 
nya och gamla volontärer 
till en träff där husläkaren 
för hemlösa Knut Bodin berättade om sin verksamhet. 
Året därpå hölls volontärsträffen på Kryddgårdsgatan 19 
med anledning av Härbärgets förestående flytt för att alla 
skulle bekanta sig med det nya huset. Fem nya volontä-
rer anmälde intresse att hjälpa till på Härbärget.

Rakel Segelrud, Svenska kyrkan, 
under många år volontär på dag-
centret.

Fem volontärer som ägnade många dagar åt RIA och dess deltagare 
under 1980- och 90-talen. Från vänster Ingrid Frykberg, Fannakyrkan, 
Karin Jansson, Betania, Brita Nordberg, Fannakyrkan, Britt Lemke, 
Svenska kyrkan och Doris Hardeberg, Pingstkyrkan.

Gunnel Eriksson, Svenska 
kyrkan, mångårig volontär 
både på dagcentret och 
Härbärget.

Stig Järvetun, Tomasförsam-
lingen, volontär på Härbärget 
från dess öppnande och 
under 15 år. Stig brukade 
säga: ”Har man börjat som 
volontär kan man inte sluta 
– så trevligt och meningsfullt 
är det.”
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I eget hus 2009 på Kryddgårdsgatan 19 A

I det inledande avsnittet om RIA dagcenter beskrevs hur 
verksamheten flyttade mellan olika adresser i staden. Lo-
kalfrågan var mer eller mindre ständigt på dagordningen. 
Det var därför en stor lättnad när styrelsen i mars 2009 
kunde förvärva fastigheten på Kryddgårdsgatan 19 A. 
Säljaren såg gärna Hela Människan som köpare varför 
budgivningen slutade med en köpeskilling på 2 675 000 
kronor och RIA blev för första gången herre i eget hus! 

Sparbanken beviljade lån för hela köpeskillingen. Totala 
lokalkostnaderna sänktes jämfört med tidigare men som 
husägare var det nödvändigt med en buffert både för 
oförutsedda utgifter på fastigheten och för framtida rän-
tehöjningar. Initialt tillkom kostnader för att iordnings-
ställa gårdshuset till läkarmottagning, ordna toalett och 

dusch i gårdshuset med mera. För större arbeten anlita-
des entreprenör medan annat kunde göras av deltagare 
och medarbetare. 

Den 20 augusti 2009 inbjöds alla huvudmän, bidrags-
givare, volontärer, vänner, gynnare och deltagare till en 
festlig invigning av RIA Hela Människans nya hus och 
socialnämndens ordförande Gunilla Karlsson fick klip-
pa bandet. Hela Människans generalsekreterare Frank 
Åkerman närvarade. Närmare 100-talet gäster kom, fick 
se huset och mingla i trädgården. Det var en stor dag i 
föreningens 40 åriga historia.

Under sommaren 2010 kunde fasadens mörka, lite dystra 
bruna färg ersättas av glänsande gult. Alla fönster kitta-
des om. En stor skylt mot gatan visade husets ägare och 
verksamheten.

Det egna huset!
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Ekonomi

Pionjärerna 1976 startade bokstavligen med två tomma 
händer. De beslöt att söka bidrag från kommunen, arvs-
fonden, lämpliga stiftelser, DKSN, Farbror Eriks fond, 
Blåbandsföreningen, Rotary och Lion samt församlingar. 
Budgeten för 1977 baserades på en halvtidsanställning 
som föreståndare. Intäkterna bestod av bidrag från 
DKSN med 16 000 kronor, kommunen 25 000 kronor 
och huvudmännen 15 000 kronor, summa 56 000 kronor.

I sin anslagsframställning till Enköpings kyrkliga sam-
fällighet för 1978 skrev styrelsen att den av erfarenhe-
terna dittills fått en befäst frimodighet att arbeta vidare. 
Även om enligt stadgarna arbetet ska vara orsaksmotive-
rat och inte resultatmotiverat kunde den peka på synliga 
rehabiliteringsresultat. Styrelsen framhöll även de 30-ta-
let frivilligas insatser grundade på idealitet, människo-
kärlek och beundransvärda samhälleliga insatser som 
inte syns i en budget.
Kostnadsbudgeten 1978 slutade på 106 000 kronor ef-
tersom man hoppades kunna anställa en föreståndare på 
heltid. Styrelsen begärde 16 000 kronor och hänvisade 
till en rekommendation från DKSN att Svenska kyrkan 
skulle bidra med lika mycket som frikyrkorna tillsam-
mans. Dessutom hoppades man på 8 000 kronor i kollek-
ter och gåvor.

Heltidstjänsten kunde inrättas från 1979 men anslags-
uppräkningarna följde inte med löneutvecklingen varför 
förståndartjänstens omfattning under 1990-talet måste 
användas som budgetregulator. Detta var olyckligt för 
verksamheten och var en stor del av förklaringen till att 
det var svårt att rekrytera förståndare till en deltidstjänst. 
Först 2007 med en uppräkning med 200 000 kronor av 
anslaget från socialnämnden var åter en heltidstjänst fi-
nansierad.

Kommunen och Svenska kyrkan har varit och är de stora 
bidragsgivarna. Utöver sitt kontanta bidrag svarade kom-
munen under många år för hela lokalhyran eller subven-
tionerade den kraftigt. AMS genom arbetsförmedlingen 

blev successivt en allt större finansiär genom att lönebi-
drag var en nödvändig förutsättning för alla anställningar 
utom föreståndaren. Redan 1985 var bidraget från AMS 
ensamt större än kommunens och huvudmännens till-
sammans. Störst var AMS-bidraget kring sekelskiftet då 
det var närmare en miljon kronor eller dubbelt så stort 
som sammanlagda bidragen från kommunen och huvud-
männen. 

Den nämnda DKSN-rekommendationen om lika eko-
nomsikt ansvar för Svenska kyrkan och frikyrkorna har 
inte kunnat hållas av frikyrkorna. Dessa har under perio-
den minskat i medlemsantal och de har slagits samman 
och lagts ner. Däremot har frikyrkorna haft lättare att 
rekrytera volontärer. Kollekter till RIA och Härbärget 
som årligen ger flera tiotusentals kronor tas upp både i 
frikyrkorna och i Svenska kyrkan.
Försök har gjorts att bredda finansieringen genom upp-
rop till företag och organisationer utanför huvudmännen. 
I regel har detta gett klent resultat. Det är betydligt lätt-
are att få stöd in natura som mat, kläder, sängutrustning, 
datorer, möbler etc. som både privatpersoner och företag 
gärna ställer upp med. Jubileumsåret finns sponsrings-
avtal med Enköpings sparbank och HSB Uppsala som 
tillsammans inbringar 35 000 kronor per år.

Serveringens ekonomi har med jämna mellanrum dis-
kuterats i styrelsen. Ofta för att den gett underskott eller 
för att det sålts luncher på kredit. Principen har varit att 
ekonomin ska gå jämt ut. Nuvarande ordning med lunch-
beställning av extern leverantör och betalning i förväg 
har eliminerat många av dessa problem.

Efter Härbärgets tillkomst år 2000 har kommunens an-
del av finansieringen ökat eftersom en utgångspunkt för 
detta var att kommunen var beställare och finansiär och 
Hela Människan utförare som bidrog med frivilligarbe-
te. Andelen anställda med lönebidrag på Härbärget har 
dessutom varit låg. Svenska kyrkan har gett och ger eko-
nomiskt bidrag till Härbärget från starten. 

Grovt sett kan finansieringen jubileumsåret, exklusive 
verksamheten i Örsundsbro, beskrivas som att kommu-



53

Den stora insats som landstinget står för är den speciella 
läkaren för hemlösa som började sin verksamhet förlagd 
till RIA 2005. Den har inte minst tack vare innehavaren 
av tjänsten under alla år varit en stor tillgång för gruppen 
hemlösa men också ett stort stöd till RIA:s personal.

Samverkan med församlingarna/huvud-
männen

Som framgått av beskrivningen av RIA:s verksamheter 
under de 40 åren har de församlingar som bildade en 
lokal DKSN-RIA-grupp 1977 tagit ett stort ansvar för 

nen bidrar med knappt två miljoner kronor och Svenska 
kyrkan och Arbetsförmedlingen med varsin knappa halva 
miljon. Kostnaderna fördelas med drygt två miljoner till 
personal, lokaler drygt 200 000 kronor och övriga verk-
samhetskostnader cirka 600 000 kronor.

Kommunen/ socialnämnden

Enköpings kommun och dess socialnämnd har från star-
ten varit en nära samarbetspartner och en positivt inställd 
finansiär av RIA:s verksamheter. Socialnämnden har 
även visat stor tilltro och i ett par fall velat lämna över 
driftsansvar till RIA när förvaltningen själv misslyckats 
eller bedömt att en ideell förening haft större förutsätt-
ningar att lyckas.

Det stora samverkansprojektet är Härbärget för hemlösa 
som socialnämnden med Gunilla Karlsson i spetsen ville 
inrätta men där hon initialt hade motstånd från kommun-
styrelsen. Lösningen med att Hela Människan tog drifts-
ansvaret men med kommunal finansiering bidrog till att 
lösa den kommunala oenigheten. Härbärget som startade 
som ett halvårsprojekt är efter 15 år ett stabilt och bra 
exempel på hur ideell och offentlig sektor kan samverka 
och tillsammans skapa goda och effektiva lösningar.

Hela Människan har varit och är mån om att hävda sin 
självständighet som ideell organisation och motverka 
tendenser att bli en institution. Verksamheten skall vara 
ett komplement till kommunens. Däremot har det varit 
viktigt att ingå i alla de nätverk som arbetar med samma 
målgrupper som RIA.

Landstinget

RIA:s verksamhet har via Länsnykterhetsförbundet och 
DKSN-distriktet kommit i åtnjutande av landstingsbi-
drag till vissa projekt genom åren, bland annat Vidgade 
vyer i mitten av 1980-talet.

Husläkaren för hemlösa Knut Bodin i dörren till mottag-
ningen i gårdshuset på Kryddgårdsgatan 19 A.
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föreningen under alla år. Församlingarna har intresserat 
och rekryterat volontärer till både dagcentret och senare 
Härbärget. Dessa har gjort ovärderliga insatser och det 
är många man/kvinnoår i arbetstimmar räknat som lagts 
ner. 

Församlingarnas präster, pastorer, diakoner och ung-
domsledare har varit naturliga samarbetspersoner till 
RIA:s föreståndare och övrig personal. RIA:s förestånda-
re inbjöds delta i de regelbundna möten med präster och 
pastorer som ägde rum i hägnet av Enköpings kristna 
råd som var aktivt till 2002. Detta råd byggde på samma 
ekumeniska tanke som DKSN och Hela Människan. Det 
var därför symtomatiskt när rådet lades ner att dess kas-
sa på 15 000 kronor överläts till RIA, som för pengarna 
köpte ett biljardbord!

Församlingarna etablerade redan 1976 när RIA fanns 
på Ågatan en tradition att en församling växelvis var-
je onsdagkväll svarade för ett program för deltagarna. 
Traditionen hängde med fram till 1996 och flytten till 
Kyrkogatan 3, även om det blev ett uppehåll på ett år när 
deltagarantalet och öppethållandet var lågt i mitten på 
90-talet. 

De återupptogs under namnet Andrum som lunchmöten 
och fortsatte på Kyrkogatan 3 fram till sommaren 2000 
då det tog en paus. På den pausen reagerade kyrkorådet 
i Enköping och krävde att Andrum återupptogs. Lena 
Väfors som diakon men även styrelseordförande 2006 
började hålla regelbundna andakter.

RIA:s föreståndare, de båda f.d. pastorerna Göran Ek-
blom och Torbjörn Mannehed, har getts tillfälle att pre-
dika i flera kyrkor då också kollekt tagits upp till RIA. 
Även styrelseledamöter har fått möjlighet att framföra 
kollektvädjan i samband med gudstjänster. 

Keits diakonala besökstjänst

När trotjänaren Keit Chatelain efter sjukskrivning och 
utmattning 1995 behövde nya arbetsuppgifter diskute-

rades tillsammans med frikyrkorna ett diakonalt projekt 
med besökstjänst. Alla fyra frikyrkoförsamlingar skulle 
delta med var sin dag i veckan: måndagar i Pingstkyrkan, 
tisdagar i Betaniakyrkan, onsdagar i Västerledskyrkan 
och torsdagar i Korskyrkan. Fredagarna skulle ägnas åt 
rapportering och planering. RIA kvarstod som hennes 
arbetsgivare. När projektet kommit igång i september 
bekräftades behovet.

När projektet pågått ett år utvärderades det av pastorerna 
och församlingarna och alla var positiva. Keit själv var 
också nöjd med verksamheten. Ekonomin blev ett litet 
problem eftersom RIA stod för lönen och arbetsförmed-
lingen ville pruta på lönebidraget. Projektet kunde fort-
sätta fram till 2001 då Keit flyttade över till Enköpings 
församling med bas i S:t Lars kyrkan.

Är huvudmännen med oss?

Ordföranden Wallhuss tog 1992 upp ärendet ”försam-
lingskontakter” på dagordningen då han menade att det 
kanske försummats under årens lopp. Han underströk 
hur viktigt det var att församlingar och kyrkor ser RIA:s 
verksamhet som en del i Guds plan för verksamheten 
bland människorna. Kontakterna mellan RIA och för-
samlingarna borde därför stärkas på alla plan.

Kassören Peterson var i juni 1996 bekymrad över 
frikyrkornas sjunkande bidrag till RIA. Ordförande, 
kassör och föreståndare skrev med anledning av detta 
till församlingarnas styrelser för att påminna om deras 
huvudmannaskap och att kontakterna mellan RIA och 
församlingarna borde förbättras. Om inte RIA kände att 
de hade församlingarnas uppdrag fanns inte motivet kvar 
för verksamheten. De pekade också på att frikyrkornas 
ekonomiska bidrag minskat men att också antalet frivilli-
ga från dem blivit lägre.

Några församlingar anmälde med anledning av brevet 
att de vill lägga sina styrelsemöten på RIA. Kyrkorådets 
arbetsutskott i Enköpings församling besökte RIA under 
hösten 1996 vilket uppskattades.
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Ett rådslag med huvudmännen hölls 2002 om RIA:s 
framtida arbete, prioriteringar, samverkan med försam-
lingarna och finansieringen. Förhållandevis få utanför 
RIA:s krets deltog men de som kom tyckte det var bra 
samtal. Slutsatserna handlade om att information och 
samarbete med församlingarna behövde utvecklas.

När Västra Fjärdhundra missionsförsamling 2011 lade 
ned sin verksamhet och gick upp i Tomasförsamlingen 
skänkte församlingen 25 000 kronor till Hela Människan, 
RIA i Enköping.

Sinnesrogudstjänster

Diakonen i Enköpings församling Marie Pederby  bidrog 
aktivt till att Sinnerogudstjänster kunde återupptas i En-
köping efter 20 års uppehåll, något som RIA länge ef-
tersträvat. Från den 8 januari 2014 hålls andra onsdagen 

i varje månad klockan 19 en sinnesrogudstjänst i Vår-
frukyrkan. Den inleds klockan 18 med kaffe och smörgås 
och samtal och avslutas med nattvard och sinnerobönen. 
De har blivit uppskattade och välbesökta.

Huvudmannaskaran

Inom huvudmannaskaran har stora förändringar skett 
under de 40 åren. Frikyrkorna var fem 1976, samtliga 
från staden, och är 2016 tre. Enakyrkan, som fått sam-
man med Korskyrkan, och Tomasförsamlingen, som gått 
samman med Betania, representerar numera geografiskt 
hela kommunen. Svenska kyrkan hade 1976 två av sju 
grundare genom Enköpings församling och EFS i Fanna-
kyrkan. Ekonomiskt stöd kom från Enköpings kyrkliga 
samfällighet som bestod av 19 församlingar. I represen-
tantskapet och styrelsen var Enköpings församling och 
Fannakyrkan representerade medan samfälligheten 1984 
erbjöds en adjungerad plats i styrelsen.  

I samband med att nya stadgar antogs 1984 inbjöds 
församlingar och samfund inom hela Enköping kom-
mun att vara representerade på årsmötena. Det betydde 
att Svenska kyrkans samfälligheter i Fjärdhundra och 
Lagunda tillkom och fem frikyrkoförsamlingar utanför 
staden. Antalet huvudmän fördubblades därmed från sju 
till 14. Succesivt intog flera av de nya sina platser. Sedan 
dess har samgåendena mellan frikyrkorna skett och inom 
Svenska kyrkan har samfälligheterna ersatts av de ett 
pastorat och två församlingar.

Jubileumsårets sex huvudmän är sålunda: Frikyrkorna 
Enakyrkan, Tomasförsamlingen och Frälsningsarmén. 
Svenska kyrkans församlingar i Fjärdhundra och Lagun-
da, samt Enköpings pastorat. Inom pastoratet finns sex 
församlingar; Villberga, Veckholm, Boglösa, Tillinge- 
Södra Åsunda, Sparrsätra-Bred och Enköping. 

Årsmöten

Den viktigaste formella uppgiften för Hela Människans 
huvudmän är naturligtvis årsmötena där verksamheten 
ska granskas, ansvarsfrihet beviljas, verksamhetsplan 
och budget fastställas och styrelse väljas. Stadgarna ger 

Diakonen Marie Pederby bidrog starkt till att sinnesrogudstjänsterna 
startade igen 2014. Här i samtal med Olavi Silainen i RIA:s trädgård.
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varje huvudman två mandat i representantskapet oavsett 
storlek på medlemsantal eller ekonomiska bidrag. Någon 
medlemsavgift i Hela Människan betalar inte huvudmän-
nen. 

Årsmötena förlades de första 30 åren växelvis i någon 
av huvudmännens kyrkor. De innehöll alltid en andakt 
och ibland ytterligare inslag utöver de formella årsmö-
tesförhandlingarna. Som exempel innehöll programmet 
vid årsmötet 1984: Psalmsång, Inledning av Göran Ek-
blom, Kort anförande av redaktör Roland Egegren från 
Riks-DKSN, Årsmötesförhandlingar, Servering, Hymn i 
ord och ton av Hans Collin, Andakt av kyrkoherde Mär-
ta-Stina Zackrisson.

Vid årsmötet 1989 på Frälsningsarmén informerade so-
cialchef Bengt Sernland om kommunens insatser inom 
missbruksvården. I Västerledskyrkan 1997 höll Anita 
Persson från Kriminalvårdsanstalten i Uppsala en infor-
mation om den nya formen för avtjänande av straff Sam-
hällstjänst – ett alternativ till fängelse för främst unga 
överträdare. Årsmötet 2003 hölls i RIA:s nya lokaler i 
Korskyrkan på Kungsgatan med 18 deltagare och det 
inleddes med andakt av komminister Lennart Ankartun 
och sång av Lisen Brunnsberg.

Årsmötena har i regel genomförts utan några menings-
motsättningar och i god ordning – med ett undantag 
för 2005. Mötet godkände först efter visst övervägande 
om det var stadgeenligt kallat. Två punkter av kritisk 
karaktär lades till på dagordningen: Fråga om kontakter 
med Hela Människan i Uppsala län av Barbro Renklint, 
Tomasförsamlingen och fråga om RIA-styrelsens löpan-
de information till och samarbete med huvudmännen av 

Kerstin Olsson, 
Enakyrkan.

På årsmötet 
2009 talade Hela 
Människans 
nye generalse-
kreterare Frank 
Åkerman under 
rubriken Plötsligt 
händer det och 
nye förestånd-
aren Torbjörn 
Mannehed höll 
andakten. Vid 
årsmötet 2011 
höll teologie dok-
tor Birgitta Laghé 
och kyrkoherde 
emeritus Thomas 
Laghé ett upp-
skattat anförande om diakonala förebilder de mött.

Under 2014 och 2015 då det funnits två Hela Människ-
an föreningar inom kommunen med ett nära samband 
har årsmötena för båda hållits samma kväll och i RIA 
Second hand och café i Örsundsbro. Första året hölls 
föredrag av nya kyrkoherden i Lagunda församling Carin 
Åblad Lundström om ”Soppmässans arbete med hemlösa 
– erfarenheter från 12 års soppmässa vid Samariterhem-
met i Uppsala”. Andra året var det nye pastorn i Enakyr-
kan Magnus Jonegård som talade under rubriken ”Från 
affärsvärlden till andliga värden”.

Hela Människans generalsekreterare Frank 
Åkerman besökte RIA 2012.


