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Vid Din Sida öppnar fristad för 
hemlösa pensionärer 
 
Sedan 2016 har Vid Din Sida bedrivit soppkök för äldre hemlösa i Stockholm. Nu öppnar de 
dörrarna till Gården: Sveriges första fritidsgård för pensionärer som är hemlösa eller har dålig 
ekonomi. Till Gården kan de äldre komma för ett mål mat, en kopp kaffe eller för möjligheten 
att få vila på en trygg plats, spela spel eller bara umgås med andra. Gården öppnar sina 
dörrar den 1 juni. 
 
Vid Din Sida känner till cirka 300 hemlösa pensionärer i Stockholm, och mörkertalet är stort. 
Pensionärerna som Vid Din Sida hjälper i sin verksamhet lider varken av missbruk eller psykisk 
ohälsa. De saknar helt enkelt möjlighet att försörja sig. När de inte kan betala hyran hamnar de 
istället på Stockholms gator. Där är det inte bara kallt och ensamt utan också farligt. Gården blir en 
fristad dit de kan komma för ett mål mat eller bara för att få vila sig i säkerhet. 



– Sedan jag började mitt arbete med att hjälpa äldre hemlösa har Gården varit min stora dröm. 
Genom våra fantastiska givare har det nu blivit verklighet. Gården kommer att vara en plats där de 
som är utsatta kan komma in, sitta ner i en soffa och känna sig hemma. Kunna ta en kaffe när de vill 
och gå på toaletten när de vill utan att behöva betala, säger Jeanette Höglund, grundare av Vid Din 
Sida. 

Gården är en 137 kvadratmeter stor lokal belägen intill ett grönområde i södra Stockholm. I lokalen 
finns dusch, tvättstuga och storkök. Gården kommer att hålla öppet måndag till fredag mellan 
klockan 12.00 och 23.30.  
 
Vid Din Sidas arbete är helt och hållet finansierat av privata donationer och organisationen är 
politiskt obunden.  
  
För mer information kontakta gärna: Edit Künstlicher, 070–8185700, edit@editk.se 
  
Vid Din Sida är en ideell opolitisk organisation som gör skillnad för äldre hemlösa pensionärer. 
Organisationen arbetar för att stödja de äldre utsatta med mat, rena kläder, hygienartiklar och 
andra nödvändigheter för ett drägligare liv. Vid Din Sida arbetar för att ge de hemlösa 
pensionärerna en röst i samhället och för att förbättra deras generella levnadsvillkor. 
Organisationen har varken statligt eller kommunalt stöd utan finansieras helt av donationer, 
månadsgivare och insamlingar. 
 


