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Temanummer
En god idé!

Volontärbladet görs med hjälp
av volontärer och handlar om det
som berör och känns angeläget
eller roligt att ta upp.
Målet är att sprida kunskap om det
ideella engagemanget i Nacka
kommun.
Vi vänder även blicken utåt för
att plocka upp goda exempel som
kan komma från andra kommuner,
regioner eller länder.
Allt för att inspirera!
I detta nummer skriver vi bland
annat om Louise Törner som driver
föreningen En god kasse, matkassan som ger mat och andra varor
till behövande. Kunden får en bra
känsla av delaktighet och företagaren
får uppmärksamhet för sitt sociala
ansvarstagande.
Vill du också bli volontär?
Eller har du ett uppdrag för en
eller flera volontärer? Gå till
www.volontar.nacka.se
och registrera dig kostnadsfritt.
Vi gör det enkelt för volontär och
uppdragsgivare att hitta varandra.

I detta nummer
•
•
•

Louise Törnsten en av
grundarna till En god kasse
Goda idéer växer så det
knakar
Tio steg - för
organisationer som vill
starta eller utveckla
volontärverksamhet

Volontärporträttet:

Louise Törnsten
”En god kasse” - mat till behövande
Det som hösten 2012 började
som ett skolprojekt för nittonåriga Louise ”Lusse” Törnsten
har idag blommat ut till en riktig
rörelse.
Tillsammans med en skolkamrat
drog hon igång projektet En god
kasse med syftet att visa att alla kan
bidra mot fattigdom och svårigheter
i Sverige. Även unga människor.
Orange tygkasse
- Vi var två gymnasietjejer, då 18 år,
som fick jobba ganska hårt innan
vi hittade en handlare som var villig
att ta oss på allvar, berättar Lussan.
Men till sist fann vi butikschefen
Jocke Sörås på Ica Kvantum i
Sickla.
Han nappade på vår idé, och inte

nog med det, han valde att även
dubbla varje matinsamlings värde
upp till 50 000 kr.
Själva idén En god kasse går ut på
att kunder som vill bidra får med
sig en orange tygkasse in i butiken
när de ska handla på Ica Kvantum.
Kunden väljer själv hur mycket
och vad kassen ska fyllas med och
lämnar sedan in den till Lussan och
hennes volontärer som står vid utgången. Kassarna packas sedan om
och hämtas vid slutet av dagen av
Frälsningsarmén, som distribuerar
dem till behövande.
Tack Frälsningsarmén och ICA
Kvantum
- Samarbetet med Frälsningsarmén
och ICA Kvantum är av stor bety

delse för En god kasse.
- Vi sökte länge efter en partner
som kunde ta emot det vi samlade
in men det var lättare sagt än gjort,
säger Lussan.
Det innebar en hel del byråkrati för
många organisationer att ta emot
mat, vissa sa nej på grund av att vi
inte ansågs vara
en pålitlig insamlingskälla.
Andra nekade
för att de ville
ha lika innehåll
i varje kasse
att dela ut som
matpaket. Jag
skickade Frälsningsarmén
ett mejl som
valsade runt på
huvudkontoret
en tid tills jag
plötsligt fick
det glädjande beskedet att de hade
möjlighet att ta emot vår mat, trots
olika innehåll i kassarna.
- En av de finaste sakerna tycker
jag är att kunderna får tänka till
när de står där i affären, tillägger
Lussan. Vad skulle jag vilja ha om
jag var i nöd? Vissa låter sina barn
vara delaktiga. De får en egen kasse
att ha i en liten vagn och ansvarar
över sådana inköp som är riktade
till barn. På så vis tillgodoser vi alla
kategorier av behövande människor.
Bakslag och nystart
Tyvärr råkade projektet på ett
bakslag sommaren 2012. Av olika
anledningar föll alla volontärer bort
och Lussan stod plötsligt ensam
med sin idé och önskan att hjälpa.
Under ett antal månader låg projektet på is men butikschefen Jocke
var på mig och tyckte jag skulle
starta upp igen. Men hur skulle jag
kunna det? Ensam gick det inte…
- Men så plötsligt var det några personer som hade uppmärksammat
det vi berättade på sociala media
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och vår annonsering efter volontärer, säger Lussan.
De reagerade och ville hjälpa till.
Och så var projektet i gång igen
och det ordnades nytt marknadsföringsmaterial och trycksaker att
delas ut till dem som bidrar.
Volontärerna betyder allt
Nu är En god kasse i
full gång igen. En gång
i veckan mellan kl 16-19
står Lussan med sina
volontärer på Ica Kvantum i Sickla. Platsen
har de fått lovat att de
kan använda så länge
de vill.
Men Lussan har större
planer än så. Hon vill
utöka verksamheten
till flera ICA butiker i
Nacka och Stockholm.
Men då behövs fler
volontärer som är
villiga att bidra med sin tid och sitt
kunnande.
- Det står klart för mig att hur god
idé man än har är det inte mycket
med den om man står ensam, påpekar Lussan.
Volontärerna betyder allt för mig.
Utan dem kan min hjälpverksamhet
inte fungera. Det ger mig så mycket
att kunna ge och jag känner sådan
glädje och mening med det jag gör.
Även volontärerna vittnar om detta.
Förutom att En god kasse verkligen är en god sak så ligger något
självförverkligande i att få bidra på
det här sättet.
Bara man orkar stå och gå kan man
hjälpa till hos Lussan. Det blir en
del stående och kånkande så visst
behövs både starka nypor och
socialt intresse. Men det är också
allt. De flesta av våra volontärer är
ganska uppbokade människor men
de har alla gemensamt att de vill
bidra, göra något för sina medmänniskor och hittar tid att delta.
- Men självklart skulle det vara fan-

tastiskt om fler ville hjälpa till - ju
fler vi är desto större nytta kan En
god kasse göra för alla behövande i
samhället.
Text och bild Mimmo Funck
PS
Hör av dig till Louise Törnsten,
lussan.tornsten@hotmail.com eller
Volontär i Nacka om du vill hjälpa till

Besök oss på
www.volontar.nacka.se
På vår hemsida kan du registrera
dig som volontär, anmäla ditt intresse till ett volontäruppdrag eller
söka kontakt med en organisation
som söker volontärer.
En kort intervju och/ eller en
introduktion kommer att ge dig
kunskap och trygghet inför ditt
åtagande.
Du kan också läsa Volontär i Nacka
i pdf-format.

Följ Volontär i Nacka
på Facebook!
Volontär i Nacka är aktiv, även i
sociala medier.
Nyheter, inspirerande exempel och
matnyttig information om ideellt
arbete uppdateras löpande.
Du som besöker Facebook har
möjlighet att skriva och publicera
inlägg.

Detta har hänt...
Navscenen i
Dieselverkstaden
var fullsatt
när Johan
Wendt,
grundaren
av Mattecentrum,
klev på
scenen
klockan 8
på morgonen den 15 januari. Han
berättade om sin resa som social
entreprenör och hur han startade
Mattecentrum - en ideell förening
som bedriver räknestugor runt om
i landet och erbjuder gratis hjälp
med matematik till barn och unga.

Vi bjöds på en inblick i Johans liv,
från hans uppväxt på en gård mitt
ute på den skånska slätten till där
han är idag - ett företag som kommer att ha en årsomsättning på ca
10 miljoner kr.
Johan är en galet inspirerande och
engagerande talare. Han lyckades
med konststycket att fånga allas
intresse. Knappast något fibblande
med mobiler syntes under den
timme Johan pratade och visade sin
presentation. Publiken var inte bara
branschöverskridande utan också
generationsöverskridande - en salig
blandning.
En resa är sällan spikrak och vi fick
lyssna på en berättelse om utanförskap, misstro och till och med en
tids depression.

Johan berättade om sitt jobb som
telefonförsäljare. Han lyckades
behålla jobbet i 40 minuter innan
illamåendet över att lura människor
tvingade honom att säga upp sig.
Han berättade om hur hans idé om
Mattecentrum sågats som ”den
dummaste jävla idé jag någonsin
hört” av en betydande person på
ett större framstående företag, hur
han slagits med Pakistanska pirater
på nätet och hur han envetet bombarderat Facebook för att nå någon
ansvarig person i detta jätteföretag.
I samband med föreläsningen presenterade Johan boken ”Den dummaste jävla idé jag någonsin hört”
- en guide i socialt entreprenörskap.
Planerna finns att starta en räknestuga i Nacka fram mot hösten.

svenska språket är några av ingredienserna när Svenska med baby
skapar möten mellan barn (ca 0-2 år)
och småbarnsföräldrar från olika
bostadsområden och med ursprung
i hela världen. Tillsammans bryter
föreningen isoleringen på ett konkret sätt.
Man bygger broar, med samtal, joller och skratt som metod.
Aktiviteterna planeras utifrån
deltagarnas önskemål och består av
tematräffar, gemensamma utflykter,
studiebesök och områdesvandringar.

Ungdomsmässan NACKTIV
Under sportlovet, 26 och 27 februari kommer Nacka Sporthall
och aulan att förvandlas till en
mötesplats för ungdomar inom
idrott-kultur-engagemang-livsstilhälsa och framtid.

På gång...
En kasse med böcker!
”Bokförmedlare - boken kommer
hem” är en volontärverksamhet
som startar i Orminge. Biblioteket
i Orminge vill nå personer som av
olika anledningar har svårt att ta sig
till biblioteket för att låna böcker,
musik, filmer m.m.
Bokförmedlaren fungerar som en
länk mellan bibliotek och låntagaren
och hjälper till att låna och lämna
böcker utifrån låntagarens önskemål
och intressen. Samtal kring böcker,
högläsning och trevlig samvaro
erbjuds för de som tar emot denna
service. Vill du veta mer, kontakta
Biblioteket i Orminge och fråga
efter Sisela Rosén Ignatkova.
Svenska med baby - gränslösa
möten
Nya bekantskaper, erfarenhetsutbyte och möjlighet till träning i

”Svenska med baby” vill starta en
grupp i Nacka med hjälp av föräldralediga. Var med från början, ta
tillvara möjligheten att påverka och
vad som kan åstadkommas med
hjälp av ideella krafter.
www.svenskamedbaby.n.nu

Arrangemanget utgår från ungas
fria tid och det roliga, det som
engagerar, det som ger rekreation
– men även det som ungdomar
vill veta mera om och diskutera.
Program och tider finns på Nacka
kommuns hemsida.
www.nacka.se
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Det lilla extra...
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Sidan där Volontär i Nacka ger mer kunskap

Viljan att hjälpa andra är stor. 7. Rekrytering - gör en plan om

Volontärer sökes:

Däremot kan det vara svårt att
komma igång som volontär,
att få till ”klicket” som gör att
volontären och organisationen
hittar varandra.

•

Här kommer några matnyttiga tips,
tio steg för organisationer som vill
starta eller utveckla
volontärverksamhet
1. Gör en behovsinventering som
ger svar på frågan varför ni vill
starta volontärverksamhet och
vad den ska leda till.
Klargör syfte och mål.
2. Omvärldsbevakning - Samla in
idéer och goda exempel från
andra liknande verksamheter.
Gör studiebesök, googla på
internet och följ sociala media.
3. Delaktighet - Förankra idén i
personalgruppen och berörda
inom din organisation. Att få
alla att förstå vinsten, mervärdet, är en förutsättning för att
lyckas.
4. Volontärpolicy - en volontärpolicy skapar samsyn och
tydlighet för alla inblandade.
Tänk långsiktigt, tänk mervärde
för alla berörda.
5. Överenskommelsen - En överenskommelse tydliggör för alla
berörda vad som gäller - tider,
uppdrag, omfattning, kontaktpersoner, krav m.m.
6. Samarbete och dialog - hitta
synergieffekter med hjälp av
flera aktörer.

hur rekryteringen ska gå till,
vilka frågor ni vill ha svar på,
vilka krav ni har och vilket stöd
ni kan erbjuda volontärer.

8. Volontäruppdrag - ju tydligare
uppdrag ni skriver desto lättare
får ni kontakt med rätt volontär
eller frivilligorganisation.
9. Kontaktperson - en person som
vägleder och följer upp volontären och som fungerar som en
länk mellan berörda.
10. Behålla volontärer - det är inte
svårt att hitta volontärer.
Utmaningen är att behålla dem.
En volontär vill göra meningsfulla och givande insatser och
det ska vara ett ömsesidigt
utbyte.
Alla mår bra av att få uppskattning, ett välkommande bemötande och att det finns utrymme
för egna idéer och önskemål.
Organisationer som är knutna till
Volontär i Nacka får tillgång till
”verktygslådan” - manualer och
dokument som förenklar
administreringen av
volontärarbetet.

•
•
•
•
•

Kulturintresserade resurspersoner till Älta Kulturknut, Älta
kulturförening
Data/ IT kunniga som vägleder
äldre i datakunskap, SeniorNet
Nacka
Mediaintresserade för att spela
in en kortfilm, Omsorgen i
Nacka
Mode, pryl och matintresserade frivilliga till Mötesplatsen
Kupan, Röda Korset
Mattehjälpare med goda kunskaper i matematik, Mattecentrum
Kulturverksamhet för barn och
unga, Studiefrämjandet
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