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Vännplatsen 

Second-hand i Torslanda

Inom verksamheten erbjuds en fristad 
för dem som vill umgås, jobba med 
möbler, åka på auktion och så vidare. 
Det kan vara människor som är arbets-
lösa, lider av psykiskt handikapp, är 
ensamma, har missbrukat eller vill 
komma ur ett missbruk. Kort sagt: alla 
som vill vara med, får vara med. 

Stefan Ström håller i verksamheten 
som ligger i tidigare mopedbutiken 
mitt emot Ica Maxis parkering.

– Butiken och aktiviteterna kommer 
att sakta köra igång under hösten så 
allt kommer inte att vara klart på en 
gång. Vi hoppas att många i stadsdelen 
vill delta och påverka verksamheten. 
Det blir bättre då. 

– Det vi håller på med görs utan 
vinningssyfte. För pengar vi får in 
återinvesteras i verksamheten. Inten-
tionen är att vara allmänheten till 
gagn.  

Hämtar större saker
Tanken är att Vännplatsen skall hålla 
en blandad nivå på utbudet, alltifrån 
hög kvalitet till att ha vanliga loppis-
varor. Prisklassen i dagsläget är därför 
allt emellan 1 krona och upp till 2500.

– Hit kan man komma och lämna 
in prylar, eller så kommer vi ut och 
hämtar större saker. Även hemleverans 
kommer att ombesörjas.

Stefan räknar också med att 
samarbeta med Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan samt sociala 
myndigheter för att på så sätt bereda 
arbetsträningen för personer med 
tidigare sociala funktionshinder.

Namnet Vännplatsen kommer sig 
av att butiken skall vara en plats att 
vända sitt liv om man har problem 

samt ett ställe att hitta vänner. Nu i 
början är butiken öppen enbart på 
onsdagar men längre fram även på 
lördagar.

– Vill du vara med så kom bara 
förbi, avslutar Stefan Ström.

CONNY ÅQUIST

Sverige är uppdelat i 23 distrikt som har egna expeditioner 
och ofta även egen personal. En av dem är Daniel Carlryd 
som jobbar som distriktskonsulent inom rörelsen och som 
fanns närvarande när Vännplatsen i Torslanda öppnade.

– Inom vår rörelse bedrivs mycket gammal klassiskt 
föreningsverksamhet, som föreläsningar, studiebesök med 
mera. Men vi har även representanter i olika nätverk och 
bevakar nykterhetsfrågor.

– Jag tycker vi tar mer och mer plats och nykterheten 
ökar så vi ser att vi kan påverka.

Daniel tycker även att acceptansen gentemot nykterister 
är större idag än bara för tio eller femton år sedan.

Ger ut egen tidning
IOGT, Independent Order of Good Templars, bildades i 
USA 1851 som ett ordenssällskap som av sina medlemmar 
krävde helnykterhet. Snart spred sig tankarna till Europa 
via England, och kom till Sverige 1879, då loge nr 1 bilda-
des. Den tidiga historien berättar om en rad splittringar 
som resulterade i två andra nykterhetsordnar som verkade 
jämsides med IOGT, nämligen Nationalgodtemplarorden 
(NGTO) och Templarorden (TO). Dessa gick samman till 
NTO 1922, och 1970 gick NTO och IOGT samman till 
den nya organisationen IOGT-NTO.

Dagens IOGT-NTO driver två folkhögskolor här i 
landet. Man driver också ett behandlingshem. Inom 
rörelsen finns också ett stort antal lokaler och kursgårdar. 
Verksamheten finansieras delvis genom IOGT-NTO-lotte-
rierna och pensionsfonder. 

Medlemsantalet är drygt 31 000. IOGT-NTO ger ut 
tidningen Accent.

CONNY ÅQUIST

Nyöppnade Vännplatsen second 
hand-butiken i Torslanda drivs 
som ett socialt företag av IOGT-
NTO:s lokalförening i Torslanda. 

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation, 
bildad 1970 genom sammanslagning av IOGT och NTO. 

Daniel Carlryd, Stefan Ström, Bo Bergman och Sven Hallbert är några av de som var 
på plats invigningsdagen.

IOGT-NTO:s second hand-butik Vännplatsen invigdes i mitten av förra veckan.

Nykterheten ökar

Nykterist – javisst 
Över hälften av världens befolkning har inte druckit 
alkohol det senaste året.
Trodde du att nykterister var i minoritet? Så är inte 
fallet! Globalt sett har 45 procent av världens befolk-
ning aldrig druckit någon alkohol (35 procent bland 
män, 55 procent bland kvinnor). Dessutom har ytter-
ligare 13,1 procent av världens befolkning inte druckit 
alkohol det senaste året visar siffror från WHO.

fakta

Vi hoppas att många 
i stadsdelen vill delta. 
Det blir bättre då.

Stefan Ström
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