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NÖDINGE. Flera dagar i 
veckan packar Susanne 
Bohman bilen full med 
insamlade kläder, leksa-
ker, hygienartiklar och 
ibland även mat, som 
hon delar ut till hem-
lösa och socialt utsatta 
familjer.

Genom Facebook-
gruppen ”Susannes 
änglar” kan alla hjälpa 
till.

På Stadsmissionens akutbo-
ende Gatljuset i Göteborg 
träffade hon för ett tag sedan 
en hemlös man. Han hade 
tidigare jobbat som advokat, 
men på grund av flera olyck-
liga omständigheter tog det 
inte mer än fem månader 
innan han förlorat allt. 

– Det kan gå väldigt fort 
ibland och plötsligt är alla 
skyddsnät borta. Att hjälpa 
andra är något som alltid har 
berört mig, säger Susanne 
Bohman. 

Hon har alltid varit intres-
serad av människor och har 
jobbat både inom vården och 
med barn- och ungdomar. 
Nu arbetar hon som elev-
assistent för funktionshin-
drade. 

Genom en egen insam-
ling av kläder, saker, möbler, 
hygienartiklar med mera 
hjälper hon inte bara hem-
lösa, utan även andra soci-
alt utsatta människor. Bara 
i Ale har hon kontakt med 
tolv familjer som alla lever 
under den sociala normen 
där pengarna i vissa fall bara 
räcker till att betala hyran. 

– När det var som kallast 
i vinter träffade jag en familj 
som bor i Göteborg. Alla tre 
barnen gick i tunna sommar-
skor eftersom föräldrarna 
inte hade råd att köpa nya. 
Familjen försörjer sig på en 
sjukersättning plus barnbi-
drag och får inget ekono-
miskt stöd eftersom de tidi-
gare legat över norm. 

För ungefär tre måna-
der sedan startade Susanne 
Facebook-gruppen ”Susan-
nes änglar”, som i dagsläget 
har över 300 medlemmar. 
Där byggs ett kontaktnät 
som gör det möjligt att till-
sammans hjälpa ännu fler. 
Vill man skänka saker eller 
hjälpa till på annat sätt kon-
taktar man Susanne, som 

även åker ut och hämtar upp 
saker. Genom forumet kan 
även behövande själva kon-
takta henne och därigenom 
få hjälp. 

– Vill man inte att alla 
ska se skickar man ett privat 
meddelande till mig, berättar 
hon. 

På sidan lägger hon ibland 
upp saker som kan bytas 
mot förbrukningsvaror. Det 
kan till exempel vara ett par 
finare skor som ”säljs” för ett 
paket toalettpapper och en 
flaska tvättmedel.

Hon samarbetar även med 
Ulla Jonsson från Lövgär-
det, som har en liknande 
Facebook-grupp som heter 
”Från hand till hand”. 

– Vi har daglig kontakt. 
Om inte jag har det någon 
behöver så kanske hon har 
det, och tvärtom. Ju fler vi är 
desto större chans har vi att 
hjälpa. 

Hygienartiklar viktigt
Med hjälp av väninnan Ca-
milla Johansson packar Su-
sanne ur säckar med insam-
lade saker som ska sorteras 
och staplas i cykelförrådet 
hon fått tillgång till genom 
sin hyresvärd. Flera dagar i 

veckan åker hon med förnö-
denheter till Gatljuset samt 
caféverksamheten Trappan-
ér. Hon besöker även kvin-
nohärbärgena Lisagården 

och Huldas hus. 
– Många hemlösa blir 

överlyckliga av att få en vin-
terjacka eller ett par lång-
kalsonger. Det som behövs 
mest är barnkläder, jackor, 
jeans, kängor, sovsäckar och 
liggunderlag, men också 
hygienartiklar. En tjej åkte 
ner till Ullared och handlade 
tvål, schampo, deodorant, 
tandborstar, tamponger och 
andra hygienartiklar. Hon 
gjorde sedan i ordning små 
necessärer som jag delade ut 
till hemlösa på Gatljuset. 

Genom hjälparbetet träf-
far Susanne nya människor 
hela tiden och får ta del av 
deras häpnadsväckande och 

gripande livshistorier. Tack-
samheten de visar henne är 
vad som får henne att fort-
sätta kampen för samhällets 
mest utsatta – tillsammans 
med sina änglar. 

Ängeln i 
Nödinge
– Susanne Bohman driver 
insamling genom Facebook
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Camilla Johansson från Starrkärr och Susanne Bohman från Nödinge i färd med att sortera insamlade saker, som ska komma 
till nytta för behövande människor. 

Ett cykelförråd används som lager. Innan Gatljuset kom och 
hämtade 79 säckar runt jul var det fullt från golv till tak. 

Leksaker uppskattas extra mycket av barn som kanske an-
nars inte skulle få några. 

Gäller t o m 13 januari 2013, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

39kr 

30%
PÅ ALLA VÄXTER 

I VÄXTHUSET
TULPANENS DAG! 15 JANUARI

Tulpaner 
10-pack
Priset gäller endast under denna dag


