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Skrivelse angående placering på Rysseviken, Gålö
Så här presenterar verksamheten sig på sin hemsida
Vårt mål med Ryssevikens verksamhet är att erbjuda en möjlighet i en svår situation. Vår målgrupp är
personer utan bostad. Den enskilda människans situation kan vara alltifrån ett akut behov av en
bostad på grund skilsmässa, missbruksproblem, psykiatriska problem, nyligen anlänt till Sverige utan
att ha kunna löst bostadssituationen eller en situation där relationen till rättsväsendet gör det svårt
att få en bostad. Vi erbjuder ett boende för vila och omhändertagande i en akut situation. En
möjlighet för människor i en utsatt situation att orientera sig och finna nya vägar och alternativ. Vi
erbjuder mer långsiktiga lösningar och stöd för att de som bor hos oss ska komma vidare i livet. Det
kan handla om arbetsträning, praktikplats mm, i samarbete med kommunen, arbetsförmedlingen och
försäkringskassan. Vi arbetar i nära samarbete socialförvaltningar och andra myndigheter för att
skapa bästa förutsättningar för de som kommer till oss. Boendet på Rysseviken, Gålö erbjuder en
öppen dörr för de flesta som akut behöver någonstans att bo. Boendet på Gålö är ett
“lågtröskelboende“ vilket betyder att även de som har ett pågående missbruk och är utan bostad kan
få ett rum hos oss. Vi accepterar inte droger inom boendet men det kan vara ok att komma påverkad.
Här är alla kategorier av personer välkomna som saknar någonstans att bo och samtidigt har behov
att få tre riktiga mål mat om dagen. Det serveras även kvällsfika. Det är också tillåtet att ha med
egna husdjur hit. Att bo på Rysseviken kan även innebära en öppning för att komma vidare i livet. Vi
har flera exempel på det. Det kan t ex handla om att man kan komma vidare i ett eget boende och
även arbete ibland. Vi har också engagerat praktikanter i vår verksamhet och flera som flyttat till vårt
boende i Harbo har därefter skapat ett liv utan droger.

I TV programmet Uppdrag granskning gavs en helt annan verklighetsbild av verksamheten
med nedgången anläggning, smuts/ostädat. Kort sagt en mycket dålig skött anläggning där det
togs ut orimliga hyror som staden betalar för placeringar. Vi vill därför ställa följande frågor
till förvaltningen
Hur många tillfälliga placeringar görs årligen för denna målgrupp?
Följer och har förvaltningen god kännedom om de anläggningar som nyttjas?
Är Rysseviken en anläggning som förvaltningen utnyttjar?

