
 

 

Verksamhetsberättelse för Barnens hopp i Sverige 2017 
2017 har inte varit lika händelserikt som 2016, men styrelsen och personalen i butiken har 
haft ganska mycket att göra ändå. Det handlar hela tiden om att se till att vi har pengar i 
kassan till kostnaderna i Novy Dom och Reni i Ukraina. Agneta berättar att det mesta har 
gått upp i pris de senaste två åren, både livsmedel och andra förnödenheter. Här är några 
exempel: ost och börd har blivit 2 gånger dyrare, bensinen har också blivit 3 gånger dyrare, 
gas till Novy Dom har blivit 7 gånger dyrare och elen till Novy Dom har blivit 8 gånger 
dyrare. Så ser verkligheten ut. Barnens hopp är därför tacksam för alla bidrag vi får, så att vi 
kan få verksamheten att fungera.  

Vi har, precis som förra året, deltagit i Edsbacka marknad i september 2017 och därmed 
visat att vi finns och att vi har en butik i Häggviks centrum. Vad gäller butiken hade vi en 
höstmarknad i butiken som tyvärr inte var så välbesökt, men julmarknaden söndagen före 
den 1: a advent, blev däremot lyckad då många kunder hittade till vår butik. Vi har 
överhuvudtaget lyckats haft en större omsättning i butiken under 2017 jämfört med 2016. 
Mycket glädjande!  

Årsmötet 2017 avhölls i Bostadsrättsföreningen Folkungarnas samlingslokal på 
Folkungavägen 27. Vår ordförande, Oscar Entrambasaguas, pratade om ”Dagsläget i 
Ukraina” och Mia Kinnunen höll därefter ett anförande på temat ”Att driva ett familjehem i 
Ukraina” Cirka 15 personer bevistade årsmötet. 

Medlemsantalet har i Barnens hopp har varit lite sviktande även under 2017, målet för oss är 
att ha åtminstone cirka 50 - 60 medlemmar. Årsmötet bestämde förra året att medlems-
avgiften från 2018 höjs till 200 kronor.  

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under 2017.  

Det är inte bara genom verksamhet i Sollentuna som Barnens hopp samlar in pengar. I 
Långared i Alingsås har man ett projekt som heter ”Barn i Ukraina” och vars syfte är att 
bidraga till en drägligare livssituation för barn i Ukraina. Tidigare har man låtit barn från 
Tjernobyl vistas i Långared under sommaren. Numera är deras verksamhet helt inriktad på 
att bidraga till Barnens hopps verksamhet, där man stöder os månatligen med 5 000 kronor. 
I Långared finns även Ellafonden där insamlade medel går till sjuka barn bland annat i Novy 
Dom. Under 2017 erhöll Barnens hopp 44 000 kronor från denna fond. För att få in pengar 
till fonderna har man lotterier, årliga konserter, pengar från högtidsdagar skänks till 
verksamheten liksom kollekter från svenska kyrkan och Equmeniakyrkorna. Besök gärna 
deras hemsida: barniukraina.worldpress.com  
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