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Reklamgurun Gustav Martner har sadlat om. Nu hjälper han flyktingar att få kontakt med
sina familjer. ”Att ge dem telefoner är en form av vårdinsats”, säger han.

Gustav Martner, i vit tröja, konverserar med volontären Emma Woxlin medan Mai Thai sträcker sig över bordet. Vid BT:s besök finns, förutom Martner och kollegan Hanna Wekell, ett tiotal frivilliga på

De ger flyktingarna
kontakt med familjen
D

Göteborg

et behövs mer el.
Bordet framför
dem är fyllda av
mobiltelefoner.
Svarta, vita från olika fabrikörer. Sladdarna löper
åt alla håll och de tiotalet
personerna i den lilla kontorslokalen står och sitter
tätt.
– Här kommer elen, sä-

ger en av volontärerna
som just återvänt med ett
gäng förgreningskontakter i näven.
Han får hyllande ord tillbaka. ”Fantastiskt”, hörs
från andra sidan bordet.
Men alla hinner inte reagera. Mycket ska göras.
Telefonerna ska upp ur
förpackningen. Sedan ska
de laddas, både med el och

kontantkort för att sedan
installeras.
– Känn skillnaden, säger
Gustav Martner och håller
fram sina händer.
I den ena håller han en
paketerad mobiltelefon
i originalförpackning.
I den andra en liten påse
med bara telefon och
sladd.
– Det blir personligare

för den som tar emot telefonen om den känner att
ett arbete utförts innan,
säger han.

Gustav Martner är boråsare, reklamguru, entreprenör, digital strateg. Nu driver han projektet Refugeephones för att ge flyktingar möjlighet att
kontakta sina anhöriga.

– Att ge människor möjlighet till det efter en månad på flykt är också en
slags vårdinsats, säger han.
Hans engagemang för
flyktingarna började på
centralstationen i Göteborg.
– Jag gick ner med några
termosar och bjöd på kaffe. Det var väl det minsta
man kunde göra när man
hade en kaffekokare på
jobbet.
Bland flyktingarna på
centralen fanns det många
som önskade att ringa
hem.
– Vissa hade telefon men
slut på batteri. Andra saknade kontantkort. Andra
hade tvingats sälja sin telefon längs vägen för att
överleva, säger Martner.
Han fortsätter:

”Oftast går telefonerna rakt till flyktingar. Men om de
behövs till volontärer
som ska dra igång en
hjälpverksamhet så
tänker inte vi stå
i vägen.”
Gustav Martner
reklamguru och entreprenör
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Tidspressen ska leda till
snabba beslut om alkohol
Borås stad skärper kraven
både på sig själv och
sökande för att påskynda
processen med alkoholtillstånd. Målsättningen är
beslut inom tre månader.

Sahar Hashemian, Refugess welcome, och Ann-Catrine Kroon
Sahlin, Svenska kyrkan, hämtar telefoner och passar på att
knyta kontakter för framtida hjälpsamarbete.

Borås. Borås stad har haft
svårt att klara sin tidigare
målsättning om utskänkningstillstånd inom fyra
månader. Och vid en jämförelse av 90 kommuner
i somras var handläggningstiderna längst i Borås.
– Förklaringen har ofta
varit att vi har fått vänta på
efterfrågat material från
sökande, säger tillståndshandläggare
Richard
Schober.

Nu sätter kommunen tids-

press på företagare som
vill ha tillstånd att servera
alkohol.
– Om man inte har kommit in med komplett efterfrågat material inom två
månader så kommer vi att
avslå ansökan, säger Richard Schober.
Vid behov kommer
kommunen att hjälpa till

Kommunen sätter tidspress på företagare som söker
utskänkningstillstånd. Efterfrågat material måste lämnas
inom två månader, annars avslås ansökan.
Foto: Anna Sigge

att inhämta delar av materialet, exempelvis handlingar från Bolagsverket
och Skattemyndigheten.
– Det är förenat med
kostnader för kommunen,
men vi har beslutat oss för
att ta den kostnaden, säger
Richard Schober.
När grundmaterialet är
inhämtat utlovas beslut
inom tre veckor.
Handläggningstiden
i Borås blir därmed väsentligt kortare än vad alkoholförordningen anger:
beslut inom fyra månader
räknat från dagen då kom-

plett underlag är inlämnat.
Vad händer med ansökningar som är ofullständiga
efter två månader?
– Företagaren får lämna
en ny ansökan när det
finns tid att prioritera den
processen. Dröjsmål har
ofta berott på att sökande
är mitt uppe i en byggprocess eller fokuserade på
andra saker.
Blir det extra kostnader?
– Nej. Vi behåller det
material som finns och tar
vid där arbetet slutade.
Hannele Parviainen

HÖSTFEST

Hösten är vacker!

plats för att förbereda telefonerna som ska delas ut till flyktingar.

– Behovet av fungerande
telefoner var stort, men
det var inte riktigt någon
som hade tänkt på det.

Efter att ha fått Telekomjättar och företagare att
sponsra, med både telefoner och kontantkort, kan
hans verksamhet nu dela
ut telefoner till flyktingar.
– Det måste vara smartphones, det är viktigt att
de får tillgång till internet.
Det blir både billigare att
ringa och det ger möjlighet
till videosamtal, och det
brukar vara väldigt tacksamt.
Hur?
– En person kom fram
med sin telefon till en av
våra volontärer som tänkte
att han ville klaga på att
den inte fungerade. Istället

fanns hans mamma på videosamtal, hon ville tacka
personligen för att de hade
möjlighet att se och prata
med varandra igen.

När BT besöker kontoret

vid Järntorget i Göteborg
har han besök av Ann-Catrine Kroon Sahlin från
Svenska kyrkan. Hon har
tidigare bott i Borås och
har nu blivit samordnare
för ett nytt flyktingboende
i Göteborg. Hon ska hämta
tre telefoner.
– Det är mycket som ska
göras, men det finns
många goda hjärtan som
hjälper till och det är glädjande. Godhet har makt
över ondskan, säger hon.
Telefonerna hon hämtat
ska användas av volontärerna i det nya boendet.

– Oftast går telefonerna
rakt till flyktingar. Men
om de behövs till volontärer som ska dra igång en
hjälpverksamhet så tänker
inte vi stå i vägen, säger
Gustav Martner, vars verksamhet nu även finns
i Stockholm.
– På sikt hoppas vi bli
mer av en kompetensresurs. Vår önskan är att det
här arbetet kan implementeras i de stora hjälporganisationerna. Det behövs.
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ERBJUDANDE

Vi firar vår vackraste årstid med att erbjuda
dig en båge för 20 kronor vid köp av kompletta
glasögon. Du får självklart välja fritt bland alla
våra bågar. Även märkesbågar. Är det höstfest
så är det! Erbjudandet gäller t.o.m 28/11.
Går ej att kombinera med 3 för 1 eller andra erbjudanden.

Välkommen till Direkt Optik!
Borås, Lilla Brogatan 39, tel 033-14 11 82
Vardagar 09.30-18.00

