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Coronavirus 

Volontärerna redo att hjälpa fler 

Frivilliga som ställer upp i coronatider vädjar till dem i riskgrupper att ta emot deras hjälp. 

”Vi önskar att fler hörde av sig”, säger Mari Ekdahl, diakon på Trelleborgs församling.  
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Volontärer från Trelleborgs församling, Frivilliga resursgruppen och Frivilliga 

automobilkåren är redo att hjälpa till med inköp och annat för dem som befinner sig i 

riskgrupp för covid-19. 

Foto: Tomas Nyberg 

 

Av 

Jenny Isaksson 

 

Efter coronautbrottet fick Trelleborgs församling snabbt igång sin verksamhet med volontärer 

som ställde upp för att hjälpa personer i riskgrupper med inköp och sociala kontakter. Strax 

efter drogs kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, ihop för att stötta alla som behöver hjälp 

med att handla mat, hämta ut mediciner eller hämta postpaket.  

Nu när coronakrisen har pågått ett par månader har samarbetet mellan olika organisationer 

som erbjuder hjälp fördjupats och arbetet delats upp. Tanken är att skapa något som går att 

hålla igång under lång tid om pandemin skulle dröja sig kvar. 

– Nu organiserar vi oss för en mer stabil och långvarig hållbarhet i detta, säger volontären Bo 

Jönsson.  

Han är pensionär och har varit engagerad både i Trelleborgs församling och Frivilliga 

resursgruppen sedan tidigare. När coronapandemin började var det självklart för honom att 

ställa upp och hjälpa dem som tillhör riskgrupper.  
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Men för några veckor sedan blev han själv sjuk, med stor sannolikhet i covid-19, och fick ta 

en paus från sina uppdrag. Nu är han frisk igen och kan återuppta kontakterna med personer 

som han brukar handla åt, gå en promenad med eller ringa för att prata bort en stund. 

– Men nu ska vi i kyrkan ta mer av den sociala biten och frivilliga resursgruppen ta över mer 

av matinköpen, säger han. 

Mari Ekdahl, kontaktperson för Trelleborgs församlings volontärer, berättar att hon nyligen 

fått ett tillskott av 15 nya som visat intresse för att ställa upp. Sedan tidigare hade man ett 

drygt 10-tal, som inte själva är i den ålder att de räknas som riskgrupp. 

– De kan vi ju inte använda oss av som situationen ser ut. Men nu har vi fått in många yngre, 

säger hon och berättar att Trelleborgs församling nu satsar mer på den sociala biten, att ringa 

de som känner sig ensamma eller gå en promenad med någon som behöver. 

– Då får man träffas utomhus och hålla avstånd såklart, säger hon och konstaterar att de nu 

har möjlighet att hjälpa fler. 

– Vi önskar att fler hör av sig men många är rädda för att vara till besvär. 

När Trelleborgs kommun i höstas drog igång sitt arbete med en frivillig resursgrupp var det 

ingen som riktigt kunde föreställa sig vad de första uppdragen för dem som anmälde sig skulle 

bli. Det man pratade om framför allt var scenarion som strömavbrott, snöoväder och 

oljeutsläpp. 

Man hade hunnit påbörja utbildningen av de som anmält sig till gruppen, men de var ännu inte 

färdigutbildade när pandemin dök upp i mars i år. Men de blev i alla fall tillfrågade om de 

kunde tänka sig att ställa upp. 

Att det handlar om en pandemi innebär till viss del ett annorlunda hjälpbehov än det som man 

förberett sig på. Nu är det framför allt hjälp med att handla mat som gruppen ägnar sig åt. 

– Om någon för ett halvår sedan pratat om handlingstjänst hade jag inte listat det som en del 

av det som frivilliga resursgruppen skulle göra i första hand, säger Stefan Jönsson, 

samordnare för civilt försvar på Trelleborgs kommun. 



 
Stefan Jönsson, samordnare för civilförsvar i Trelleborgs kommun. 
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Varje dag, måndag till fredag, samlas en grupp personer som tillhör frivillga resursgruppen 

och Frivilliga Automobilkåren, FAK, utanför brandstationen i Trelleborg. Där gör de sig redo 

att köra till Ica Maxi för att packa matkassar utifrån de inköpslistor de fått av dem som vill ha 

hjälp 

– Om vi inte hade haft den här gruppen hade vi haft betydligt längre startsträcka för det här 

arbetet, konstaterar Stefan Jönsson som tror att behovet kommer att finnas under lång tid 

framöver. 

Samtidigt menar även han att fler borde be om hjälp och inte utsätta sig för risken att bli 

smittad av coronaviruset genom att gå i matbutiker. 

– Det finns engagerade trelleborgare som vill göra insatser. Vår stora utmaning är att nå ut 

med information om detta, säger Stefan Jönsson. 

Fakta: 

Så kan man få hjälp 

Den som tillhör en riskgrupp när det gäller covid-19 kan exempelvis få hjälp med matinköp, 

hämta ut läkemedel eller få socialt stöd i form av telefonsamtal eller promenadsällskap. 

För socialt stöd kontakta Trelleborgs församlings diakon Mari Ekdahl 0410-597 07 

mari.ekdahl@svenskakyrkan.se. 

Beställning av matinköp görs via Trelleborgs kommuns ”Äldreomsorg direkt”. Telefonlinjen 

är öppen måndag-fredag 8-18 och nås via: 0410-73 31 24 samt 073-616 81 39. 

Frivilliga resursgruppen (FRG), Frivilliga automobilkåren (FAK) och Trelleborgs församling 

bedriver inte någon uppsökande verksamhet utan deras volontärer kommer bara hem till dem 

som först tagit kontakt själva. Volontärer har särskilda västar och ID-brickor. 

Inköp av mat sker på Ica Maxi som skickar en faktura till den som volontärerna handlar åt. 

Volontärerna går aldrig in i någons bostad utan lämnar matkassar vid tröskeln. De hanterar 

inte heller några kontanter. 


