
 

                 
 

Medlemsbrev 2020/3 
 
Nu är hösten här och vi planerar för att komma igång med hjälpsändningarna igen. I våras blev det 
för oss en ofrivillig paus och en avvaktan på hur Corona pandemin skulle utvecklas. Våra kontakter i 
Ukraina håller oss underrättad om läget i landet och vi planerar för att möta de behov som uppstår 
och vart hjälpen behövs som bäst. 
 
Vi har nu börjat planeringen för kommande resor. Under det närmaste halvåret kommer det inte 
kunna ske några passagerarresor pga. regelverket i Ukraina som innebär att passagerare måste sitta 
tio dagars karantän. Vi planerar för två transporter i höst varav en även kommer inkludera en 
brandbil. 
 
Vi tappar inte modet utan fortsätter med att behålla stiftelsen Filippus mål. Det innebär att vi 
fortsätter att försöka nå de som har det allra svårast. Behoven finns över allt och vi planerar bra 
tillsammans i samarbete med de systerorganisationerna som vi har i Ukraina. 
 
Vi tittar också tillbaka på hur Filippus förändrats under åren som vi lagt bakom oss och förbereder oss 
för att kunna fortsätta öka i medlemsantal och antal resor. Vi växte ur den första lokalen som var i ett 
förråd där nuvarande brandstation står. Vid vår först flytt hamnade vi på Andra Långgatan och en 
lokal som blev ett första led i att utveckla loppis. Efter en tid började vi växa ur den också och vi 
flyttar till en lokal i Ås som gav mer utrymme för insamlade kläder och där loppis-lokalen var lätt 
tillgänglig för besökande. 
 

Nästa flytt blev till nuvarande lokal på 
Gnistan som väl svarade emot de behov som 
fanns. Dessutom var läget bra med stora 
parkeringar. En lyckad invigning med stort 
tårtkalas och många besökare som handlade 
och samtidigt så var klädinsamlingen öppen. 
Vi ställde upp containers där det fanns 
möjlighet att lämna in skänkta kläder när det 
inte var öppet. I det lilla kontoret gjorde vi 
oss hemmastadd för att arbeta och trycka 

medlemsbladet. Lokalen på Gnistan har också ett litet kök, där vi ordnar med fikat inför lördagarnas 
loppis. Utrymmet för klädmottagningen har dock varit begränsat både då det gäller packning och 
lossning/lastning från lastbryggan. 
 
 



 
 
 
Under de senaste fem åren har vi har tagit emot allt mer kläder. Verksamheten med att sortera och 
packa tonvis med kläder och skor till de allt tätare transporterna till Ukraina har inneburit en stor 
påfrestning. Ofta eftersom resorna endast skett med några veckors mellanrum. 
 
Samtal har förts med att utöka lokalytan på Gnistan men det har inte funnits någon sådan möjlighet. 
Under en tid har arbetet med att hitta nya lokaler pågått. I våras intensifierades arbetet med att hitta 
en lokal som Filippus verksamhet kunde fortsätta att växa i. 
 

Under sommaren har Filippus 
skrivit kontrakt på en lokal i 
centrum. Lokalen kommer att 
under hösten inredas för 
Filippus verksamhet. Den nya 
hyresvärden har ställt sig 
mycket positiv till den 
verksamhet Filippus bedriver 
och bekostar materialet för 
ombyggnationen.  
 

Entrén till Filippus nya lokal på Storgatan. 
 
Det krävs dock en stor arbetsinsatser av frivilliga under hösten för att flytten av loppis och 
klädinsamling ska kunna ske innan nyår. 
 

   
Arbete pågår för att anpassa de nya lokalerna till invigningen. 
 
Vi kommer att hålla dig underrättad så att du som medlem kommer att kunna följa med när 

flyttlasset går. Vi tror att den nya lokalen har kapacitet att möta vårt behov för framtiden. Hoppas att 

det här har gett dig en inblick i vad som planeras framåt. 

Hälsningar, Micael Jonsson (ordförande) och Redaktionsrådet. 

 


