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Stolt samarbetspartner i renoveringen av St Paul  

Wallenstam är stolt gåvogivare och samarbetspartner till Stockholms Stadsmissions storsatsning 

på ombyggnation av kyrkan St Paul vid Mariatorget. St Paul har länge inneburit en trygg plats för 

Stockholms Stadsmissions deltagare med möjlighet till stöd i form av mat, värme, rådgivning och 

gemenskap. Visionen är att skapa en mötesplats med stort hjärterum främst för Stockholms 

Stadsmissions deltagare, men också för alla som vill fördjupa sitt samhällsengagemang.  

I mars påbörjas förverkligandet av visionen, och invigningen av nya St Paul planeras till hösten 2022. 

Bygget förväntas pågå under femton månader. 

Wallenstam är samarbetspartner till Stockholms Stadsmission sedan 2008 och utökar nu 

engagemanget genom att gå in som gåvogivare i ombyggnationen av St Paul. 

– Vi är stolta att kunna bidra till en viktig satsning för samhället och de som är utsatta i Stockholm. 

Tyvärr ökar behoven i samhället alltmer och genom detta skapas nya möjligheter för Stockholms 

Stadsmission att hjälpa fler, säger vd Hans Wallenstam. 

– Wallenstam har varit en trygg samarbetspartner under många år och vi är glada att de valt att utöka 

engagemanget ytterligare genom att även donera pengar till ombyggnationen av St Paul. Wallenstams 

och de andra gåvogivarnas stöd är avgörande för att vi ska kunna förverkliga visionen, säger Åsa 

Paborn, direktor Stockholms Stadsmission.  

Genom förändringen av St Paul beräknas antalet besökare öka med 60 procent. Utöver 

kärnverksamheten ska nya St Paul också vara en plats för kultur och kunskapsspridning i samarbete 

med olika arrangörer. Mötesplatsen kommer även att vara en utbildningsplats inom sociala projekt och 

debatt om samhälls- och demokratifrågor. 

– Vi arbetar för att skapa tillit mellan 

människor och här fyller nya St Paul en 

mycket viktig funktion. Verksamheten 

riktar sig fortsatt främst till deltagare som 

saknar välfärd och vill förändra sina liv. 

Men det känns ytterst värdefullt att kunna 

möjliggöra samtal mellan människor med 

ett stort samhällsengagemang, då vi vet att 

möjligheten att delta i samhällsfrågor 

bidrar till att bryta känslan av utanförskap, 

säger Åsa Paborn, direktor Stockholms 

Stadsmission. 
 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB, tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38 

www.wallenstam.se  

(Fotograf Spridd)  

Wallenstam är stolt gåvogivare och samarbetspartner till Stockholms 

Stadsmissions storsatsning på ombyggnation av kyrkan St Paul vid 

Mariatorget. I mars påbörjas förverkligandet av visionen, och invigning 
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