
 

 

Ny Gemenskap 

Matsalen är ganska sliten och just den dagen sitter det omkring 20 män och en kvinna 
i varierande åldrar utspridda med en kaffe och smörgås framför sig. Nu är det sommar 
och luften ute är ljummen. Annat var det i vintras då var varenda en av de 75 
platserna i matsalen upptagna och folk stod i kö för att få komma in och värma sig och 
få mat i magen. 

Hungriga, genomfrusna och slitna människor har kort tålamod vilket gjorde att det blev 
konflikter och höga röster bland dem som inte 
fick komma in i värmen. Vakter tillkallades för 
att hålla ordning på de köande människorna.  

Dagens lugn beror delvis på årstiden men vid 
lunchtid är lokalen så gott som full liksom 
bakgården där det också sitter folk och äter. I 
20 år har den ideella föreningen Ny Gemenskap 
funnits på Kammakargatan mitt i centrala 
Stockholm. Men nu är kontraktet uppsagt av 
ägaren Stockholms Studentbostäder och i 
februari kan de bokstavligen vara ute på gatan.  

Ny Gemenskap har fyllt medelålders 
Ny Gemenskap firade 40-årsjubileum 2009 och 
är sprungen ur 68-rörelsen och den kristna 
vänstern. Det berättar Ann Malmqvist som är 
platschef och gjorde sin första vända som 
volontär redan 1972. På den tiden byggde hela 
verksamheten på ideellt arbete. Volontärer och brukare arbetade sida vid sida utan lön 
för att de skulle kunna ha öppet. 

Idag är det 14 anställda, sju personer med lön och sju personer med 
arbetsmarknadsunderstöd, plus en rad volontärer som är inne och arbetar oavlönat 
varje dag. Det är öppet tisdag till söndag och förutom matservering och studiecirklar 
finns det sängplatser och rum för personer som ska slussas in i vanligt boende. 

I något som ser ut som glasburar innanför entrén ligger det män och sover i 
våningssängar. Sängplatserna är till för dem som kanske inte haft någonstans att sova 
under natten och behöver vila och sova ut. Det går inte och ha stängda mörka rum, 
det skulle kunna främja alkohol- och drogintag vilket är förbjudet. Även toaletterna har 
halvmeters öppna partier under och över dörrarna. Om någon kommer påverkad får de 
komma in på Ny Gemenskap men det är öppenhet och insyn överallt eftersom det är 
strikt förbjudet att ta droger eller alkohol inne i lokalerna.  

 



 

Välbesökta lokaler 
- Vi är till för alla och förra året hade vi över 50.000 besök på de cirka 300 dagar som 
vi höll öppet. 90 procent av besökarna är män och 30 
procent är helt bostadslösa och ungefär hälften av alla 
är psykiskt sjuka, säger Ann Malmqvist.  

Att siffrorna talar sanning syns tydligt åtminstone den 
här dagen då kvinnorna i lokalen är lätträknade och de 
tycks dras till vårat bord. Jag får veta att Jane varit 
gäst på Ny Gemenskap i många år och åker dit nästan 
varje. Hon har också träffat sin nuvarande sambo här. 
Även Margareta Thunberg som numer jobbar som 
assistent åt Ann Malmqvist på volontärbasis har varit 
gäst sedan 80-talet slår sig ner och berättar om hur 
hon stortrivs med sitt jobb. Även om många tycks sitta 
för sig själva och vara helt inne i sin egen värld finns 
det också chans till sociala kontakter för dem som vill 
ha det. 
- De hemlösa sitter på samma plats jämt, de kan ha 
svårt för förändringar och behöver den typen av rutiner. 
Många är speciella och många har missbruks- eller 
psykiska besvär, berättar Ann. 

Hon fortsätter i raskt tempo och berättar att i dagsläget har cirka en tredjedel av 
besökarnas utländsk bakgrund och många av dessa är från Rumänien. Detta kan skapa 
problem eftersom Ny Gemenskaps regler inte alltid går att förena med deras sätt att 
hantera vardagliga ting som tex att duscha. 

– För att få nya kläder här så har vi en regel som säger att de lämnar in dom gamla 
kläderna tar en dusch och sedan tar på sig de rena nya kläderna som de får. En del av 
dem som kommer hit från andra länder är inte vana att duscha och tycker att detta är 
en onödig regel. 

Hon berättar också om konflikter som uppstår då en del av besökarna inte alls 
välkomnar dessa nya gäster utan tycker att de kommer hit och tar av deras platser. 

– Våra missbrukare är inte alls solidariska. Egoismen kan vara stor och många är inte 
alls välvilligt inställda till att medborgare med utländsk bakgrund kommer hit. En del 
andra tycker att vi som organisation är medberoende eftersom som man får komma in 
även om man är påverkad av något. 

En sluss till lägenhet 
Högst upp i det gamla huset på Kammakargatan finns också ett korttidsboende med 8 
platser för hemlösa med missbruksproblem. De delar kök, dusch, toalett och 
tvättmaskin. Drogfrihet och nykterhet är en förutsättning för att få en plats i 
korttidsboende. Tillsammans med socialtjänsten görs en behandlingsplan och när man 
har klarat minst sex månaders drogfritt boende finns möjlighet att flytta till 
försöksboende i Ny Gemenskaps träningslägenhet. 

 


