
GÖTEBORG. Social-
tjänsten i Ale köper i år 
boende för hemlösa för 
8,5 Mkr.

Hittills i år har 65 
alebor behövt hjälp 
med att få tak över 
huvudet.

Just nu bor tre av 
dem på Betelskeppet 
i Göteborgs hamn, en 
livbåt för hemlösa.
Sedan 1986 har Föreningen 
Linnéahuset, en ideell kristen 
organisation, haft ansvaret för 
Betelskeppet. Verksamheten 
erbjuder en tillfällig bostad för 
hemlösa, oftast människor som 
har förlorat sin adress på grund 
av missbruk eller kriminalitet.

– Men det finns undantag. 
Det finns många andra orsaker 
till att behöva söka skydd, inte 

sällan är det relaterat till olyck-
liga separationer där misshan-
del har förekommit, berättar 
Jukka Mäkikangas, förestån-
dare ombord sedan 1996.

På Betelskeppet ges de 
boende hjälp att strukturera sin 
vardag och ta nödvändiga kon-
takter med till exempel social-
tjänsten, vårdgivare och övriga 
myndigheter.

– Det här är för många den 
sista räddningsplankan och 
behovet av att få prata med 
någon som har tid att lyssna är 
stort. Vi sitter i princip nästan 
dygnet runt och pratar med 
våra boende. En del har väl-
digt svårt för att sova, vilket 
gör att även nattpersonalen har 
att göra. Det är inget vi bekla-
gar oss över, vårt mål är att alla 
ska bli sedda, säger Jukka Mä-
kikangas.

I regel blir vistelsen ett par 

månader lång, men det finns de 
som har varit ombord i sex år. 
Det är Rune och han är idag 85 
år, den yngsta är 18.

– Vi önskar att det gick for-
tare att slussa ut de som kommer 
hit, men bostadsbristen är stor 
och individernas bakgrund är 
ofta komplicerad. Vi har ett 
snitt om att skicka ut en person 
i månaden till ett nytt boende 
och varje gång någon går vidare 
delas glädjen av alla.

Betelskeppet har ett antal 
mycket stränga förhållnings-
regler, framför allt gäller det 
missbruk. Drog- och alkotest 
sker regelbundet. Boende er-
bjuds aktiv hjälp med avgift-

ning. Här skiljer sig Betelskep-
pet från andra inrättningar, ef-
tersom de tar emot individer 
som också har varit på absti-
nensbehandling. Det kan med-
föra att det fortfarande finns 
medicin i kroppen som medför 
att de inte kan lämna godkän-
da drogtester.

– Då är Betelskeppet ett av 
få sätt att säkerställa att den 
enskilde har tak över huvudet, 

säger Jenny Thorsell, IFO-
chef i Ale.

Dagligen lämnar Jukka Mä-
kikangas och hans kollegor rap-
porter till samarbetskommu-
nernas socialsekreterare.

– Vi deltar aktivt i dialogen 
mellan de boende och social-
tjänsten. Ofta kommer vi de 
berörda väldigt nära och får en 
tydligare bild av både proble-
matiken och behoven. Vårt hu-

vudmål är att alla som kommer 
hit ska komma vidare sna-
rast möjligt – och då till något 
bättre. I vissa fall till en kom-
munal träningslägenhet, ibland 
till ett behandlingshem när det 
behövs och vill det sig riktigt väl 
kan någon få flytta till en ”rik-
tigt” lägenhet.

Jukka Mäkikangas gör ingen 
hemlighet av att det är ett skepp 
för de som har det svårast. Alla 
är på gränsen till utslagna och 
frågan hur dessa individer på-
verkar varandra är befogad.

– När någon får ett återfall är 
det självklart negativt. Fler ris-
kerar att tappa humöret och ge 
upp, men miljön här ombord är 
förlåtande och stöttande. Alla, 
inklusive de som bor här, försö-
ker puscha varandra och när det 
händer något positivt gläds alla. 
Ytterst handlar det om att samt-
liga måste hitta motivationen 
igen. Det hjälper de boende in-
direkt varandra med, menar han.

Charlotte bodde på Betel-
skeppet i åtta månader. Hon 
hade levt i ett förhållande i 
tio år, varav de fyra sista mest 
bestod av misshandel. En god 
vän tog med henne till hamnen 
och fick henne ombord. Idag 
arbetstränar hon som boende-
assistent och ser det som ett sätt 
att både betala tillbaka och att 
hjälpa andra.

– Jag känner igen behoven, 
tankarna och framför allt räds-
lan inför vad som ska hända. Jag 
förstod aldrig hur illa det var, 
men idag bor jag i egen lägen-
het igen och känner att jag har 
mycket att dela med mig av, be-
rättar Charlotte. 

Snart stundar julen, en fa-
miljehögtid för många och den 
går inte obemärkt förbi Betel-
skeppet heller.

– Förberedelserna är redan 
i full gång. Det blir som van-
ligt här, ett klassiskt julspel med 
hedarna, Josef och Maria med 
flera. Det är kamp om huvud-
rollerna, skrattar Jukka Mäki-
kangas.

Som vanligt blir det ett läck-
ert julbord med alla traditionel-
la godsaker och till detta hör 
den vanliga frågan:

– Ska vi äta före eller efter 
Kalle Anka? Det är precis som 
hos alla andra…

Fotnot. Charlotte heter egentli-
gen något annat.
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BETELSKEPPET
Plats för 35 boende. Varje hytt är 
mellan 6-8 kvm.
Bemannat dygnet runt.
20 anställda + volontärer.
Erbjuder boende för hemlösa och 
serverar också soppa på söndagar 
för alla hungriga.
Verksamheten drivs av den ideella 
och kristna organisationen Fören-
ingen Linnéahuset som lyder under 
baptistförsamlingen. Dagens Betel-
skepp togs i bruk januari 2006. Soci-
altjänsten i Ale, Göteborg, Mölndal, 

Kungsbacka och Härryda har alla 
avtal med Betelskeppet om akut- 
och jourboende. Ombord är droger, 
våld, vapen, pornografi och spel om 
pengar förbjudet. Det kristna bud-
skapet som predikas ombord är fri-
villigt att ta del av. Betelskeppet ser-
verar de boende frukost, mellanmål, 
lunch, fika och middag. Verksamhe-
ten har många lokala sponsorer som 
gör att kvalitén på allt som erbjuds 
är mycket hög.
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Här är livbåten för Ales hemlösaen för Ales hemlösa
– Betelskeppet i Göteborgs hamn den sista räddningsplankan för många– Betelskeppet i Göteborgs hamn den sista räddningsplankan för många

Jukka Mäkikangas är föreståndare ombord på Betelskeppet, 
en tjänst som ställer stora krav.

Här på Betelskeppet i Göteborgs hamn placeras vissa av Ales hemlösa. Det blir förhoppningsvis startskottet för en resa till-
baka och ett eget boende, men långt ifrån alla lyckas.

– Din skobutik för hela familjen
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ECCO 30%

100 Kr Rabatt för varje 
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