
  Göteborg den 16 januari 2018 

 
 

MEDLEMSBREV 
Till medlemmar och medarbetare i S:t Lukas Göteborg. 

Det känns skönt att vi passerat den mörkaste delen av året och går nu mot ljusare tider. Det 
samma kan man säga om vår verksamhet på S:t Lukas här i väst (Göteborg, Mölndal och Borås). 
Året började lite skakigt på många sätt men med nya tag, ny VC, ny ordförande, nyrekrytering av 
halva styrelsen och professionella medarbetare har vi lyckats att vända situationen till att bli 
betydligt ljusare. Därför känns det skönt att nu fortsätta den processen. 

Som jag sagt tidigare så är S:t Lukas uppgift i samhället av vital betydelse. Det har den varit sedan 
1939 och så är det idag. Vi behöver bara se oss omkring för att se det nya samhälle som växer 
fram. Väldigt mycket kommer att få nya former. Inte minst digitaliseringen kommer att påverka 
det mesta runt oss. När vinden vänder så skapas både hopp och fruktan. Vi får se det som nu 
sker som en träningsperiod för oss på S:t Lukas att förbereda oss för den stora övergång där 
människor inte kommer att känna igen sig. Då vi alla behöver stöd och hjälp för nästa steg.  

Redan idag är våra psykologer, terapeuter och organisationskonsulter starkt efterfrågade. Vi 
vann en stor upphandling i Mölndal som trädde i kraft den 1 januari 2018. Det ökar trycket på oss 
ytterligare och min tro är att om vi kan sköta vår verksamhet på ett professionellt sätt, inte minst 
ekonomiskt, så behöver vi anställa många fler hos oss under de kommande åren. 

I din hand har du vårens program som är av intresse och vi jobbar på en del andra aktiviteter 
också. Det är viktigt att man har goda förespråkare för verksamheten, som talar gott om oss och 
leder människor till oss. Det är något jag gärna vill stryka under. Vi behöver din hjälp där. 

För övrigt så har vi flera frågor som är av den arten att vi kommer att ta upp dessa på vårt 
årsmöte den 22 mars kl. 18.00. Till detta återkommer vi i god tid. 

Medlemsavgiften för 2018 är 200 kr och betalas via: 

• Bifogat inbetalningskort till bankgiro 577-0219 
• SWISH 123 651 73 87 
• Uppge namn, adress och mailadress  

Du kan också stödja vår verksamhet med en gåva som oavkortat går till subventionerade 
terapier.  

Allt gott till er alla och vi ses och hörs under våren. 

 

Bosse Lönn  
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