
 

 

 

Pressinbjudan 

Välkommen på rundtur i Stadsmissionens Centers nya lokaler på 

Kungsholmen 14 februari 

 

Stadsmissionens Center kommer flytta från Södermalm till nya lokaler på Kungsholmen. Öppningen 

sker den 14 februari. Ni är välkomna att delta på en guidad tur av Stockholms Stadsmissions direktor 

Marika Markovits och Annelie Edrén som är chef för de sociala verksamheterna. 

Den guidade turen startar kl 14.00. Därefter svarar Marika Markovits och Annelie Edrén på frågor. 

När: 14 februari 

Tid: kl 14.00 

Var: Fleminggatan 115 

Anmälan: senast 11 februari till sandra.axell@stadsmissionen.se. 

 

För mer information kontakta: 

Marika Markovits  Annelie Edrén 

Direktor   Verksamhetschef Social verksamhet, 

Stockholms Stadsmission  Stockholms Stadsmission  

08-78 78 646   08-78 78 675 

 

Om Stadsmissionens Center 

Nya Stadsmissionsgården är en lågtröskelverksamhet som vänder sig till människor som lever i akut hemlöshet och är över 18 år. Vi 

serverar frukost och lunch samt ger våra besökare tillgång till både dusch, tvättstuga, Internet, dagstidningar, tv och telefon.  

Varje eftermiddag kan man välja att medverka i Nya Stadsmissionsgårdens gruppverksamheter som utgår från ett rad olika aktiviteter – 

från studiecirklar till olika besök runt om i staden. Syftet med gruppaktiviteterna är att skapa en närmare relation med våra besökare och 

motivera till förändring av den befintliga livssituationen.  

Länken är en ombudsverksamhet kopplad till bland annat Nya Stadsmissionsgården. Via länken kan man få ett ombud som arbetar utifrån 

varje individs initiativ och uppdrag. Tillsammans med sitt ombud kan man få stöd med att skapa en individuell förändringsplan med egna 

målsättningar. Ombudet hjälper sedan till att stötta i processen att nå de mål man själv satt upp. Exempel på målsättningar kan vara att 

skaffa eget boende, budgetrådgivning/skuldsanering, kontakt med socialtjänst, missbruksbehandling med mera. 

Nya stadsmissionsgården och Länken är lågtröskelverksamheter vilket innebär att man som brukare har rätt att vistas i våra verksamheter. 

Vi tolererar dock inget missbruk, hot eller annan olaglig handling i eller utanför våra lokaler. Om minsta misstanke uppkommer 

polisanmäler vi personen/personerna i fråga direkt.   

Nattjouren rör sig i Stockholms gatumiljö på nätterna och erbjuder både stöd och hjälp till hemlösa. Stödet kan vara allt från att hitta ett 

boende för natten, hjälp med att uppsöka en vårdinstans, till ett samtal över en kopp kaffe på ett nattöppet fik.  


