
 Ludgo 13 mars  2015

Möte i Aspa med EU-migranterna från Nyköping

Det var en god uppslutning när vi kvällen den 3 mars samlades kring tre dukade långbord och började med
att äta Linssoppa från Balkan. Ellinor Svensson som är Kyrkoherde i Rönöförsamling berättade om hur hon
och kyrkorådets ordförande Mona Bäckbro på juldagen blivit uppringd av Kjell Wiklund. Den nystartade
föreningen EUM (stöd till EUmigranter) hade fått Nyköpings kommun att försöka förstå att tiggarna i Nyköping
nu behövde ett tak över huvudet när den kalla vintern satte in. Kommunapparaten behövde sin tid så därför sa
nu Rönöförsamling snabbt ja till att välkomna dessa människor till Ludgo klockargård. Det gjordes som en akut
insats för att invänta kommunens lösning.
Och Röda Villan - var inte det bra?
Christel Flinkenberg och Erland Frickner från EUM berättade om arbetet med att få till stånd ett Härberge i
Nyköping. I mitten på februari fick de tillgång till den sk Röda Villan på ca 250 kvm. Brandmyndighetens
restriktioner medförde att endast 4 gäster kunde sova på övervåningen och 4 gäster på undervåningen + att
två volontärer skulle finnas vakna nattetid. Duschen fick inte användas, inte heller de båda köken.
Det ledde till att EUM bad Rönö församling om att få ha kvar klockargården i Ludgo eftersom det totala
antalet tiggare i Nyköping idag är runt 25 personer.
Den ideella föreningen har fört dialog och förhandlingar med kommunen och konstaterat att det tar tid. Rönö
församling har beslutat att upplåta klockargården fram till dess att EUM har fått klartecken ifrån kommunen om
en lösning som håller över tid. Frågan om klockargården kommer tas upp på kyrkorådet den 26 mars.



De hade tittat på statistik för månaderna dec-mars under åren 2011-2015 gällande tre olika brottskoder:
Fullgånget inbrott, stöld av diesel samt försök till inbrott i vårt geografiska närområde.De hade tittat på
statistik för månaderna dec-mars under åren 2011-2015 gällande tre olika brottskoder: Fullgånget inbrott,
stöld av diesel samt försök till inbrott i vårt geografiska närområde.
Varifrån kommer taxin och mobiltelefoner?
De kunde konstatera att några skillnader inte finns  och att antalet brott är lågt i jämförelse till andra områden
 När det gäller frågan om tiggeriet som organiserad brottslighet så finns det inget i det polisen vet idag som
stödjer den teorin. Frågan om mobiltelefoner– ”hur kan de ha råd med dessa?” Här berättade EUm att de
skänkt ett 10-tal mobiltelefoner av varierande grad av modernitet. Telefonen är länken till hemlandet, familjen
 och barnen. ”En taxi har setts åka åt klockargården många gånger, de kan inte vara fattiga om de har råd
med taxi” Även volontärerna har noterat att en taxi kommit ifrån Aspahållet och åkt förbi klockargården och
vem som är ägare eller beställare av den finns det ingen uppgift om. ”Det står lyxåk på parkeringen vid
kyrkan”? En av  volontärerna åker en ny modell av Mercedes. De bilar som står där är flertalet inte körbara
och volontär har varit med till verkstad och det har konstaterats att reparationskostnaderna är för höga.
När en bil inköps så är det flera familjer som går samman och delar på bilen för att kunna ta sig mellan
Rumänien och Sverige.
Eva-Karin Håkansson från Runtuna delade med sig av erfarenheterna ifrån att vara volontär i klockargården.
 Det är ett uppdrag som hon välkomnar andra att pröva. Hon är glad över att fått möjlighet att erfara att dessa
människor just är människor och att i delandet av måltid och skratt blir tiggaren på gatan inte något hemskt
eller skrämmande utan någon att möta som medmänniska.
Har du frågor om gästerna i klockargården mejla gärna kyrkoherde Ellinor Svensson,
ellinor.svensson@svenskakyrkan.se  eller EUMs ordförande Kjell Wiklund,  ki.wiklund@bredband.net
 Vill du bli volontär/medlem kontakta Erland Frick erlandfrick@yahoo.se

Har du förslag på möjlighet till inkomster/jobb för EU migranter kontakta Åsa Ingårda,
info@ingardasasa.se

Migranterna har kommit hit för att
jobba
Under dessa månader har flera tillfällen getts till att
dela båda måltid, gudstjänst och fika tillsammans
med EU migranterna i klockargården. De kom
med hopp om att finna jobb. Nemo är kakel-
plattsättare, Nikolai murare, Trijan har arbetat i
jordbruket under hela sitt liv.
Under kvällen kom flera bra förslag upp om att
kunna erbjuda tjänster i trädgårdens vårarbete,
vedhuggning, snickeriarbete mm.  Idag säljer flera
av EU migranterna en tidning där 25 kr går till
tidningen och resterande som inkomst till
försäljaren.
Många gånger när det nya och främmande
kommer nära inpå oss så kommer också frågor
och inte sällan fördomar och skvaller. Åsa Ingårda
berättade om vad Polisen i Nyköping hade att
dela med sig av.

Kommunbygderådet med på Bomässan i Nyköping.
Bomässan äger rum på Rosvalla i Nyköping 14-15 mars. Kommunbygderådet är med för att berätta hur man försöka lösa och
utveckla service på landsbygden som tex bredband, servicepunkter, träffpunkter, digital lanthandel, vårdcentral, skolor, byggplaner,
lediga tomter och inte minst om det goda samarbete med vår kommun!

För att skapa intresse kan besökarna testa om de är en potentiell Landsbygdsbo med ett ”Lantistest”! Men vi som redan bo på
landet kan istället besöka den ”pop up store” på Kommunbygderådets monter där lokala produkter säljs.

Mer information om Bomässan hittar ni här Bomässan. Välkomna!


