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Kriget i Ukraina 

Första ukrainska flyktingarna 
har kommit till Borås
BORÅS

Under fredagskvällen 
anlände de första 
ukrainska flyktingarna 
till Borås. 
Detta bara några tim-
mar efter att Migra-
tionsverket meddelat 
att de ville använda bo-
endeplatserna här. 
– Då såg vi till att vi gick 
in i skarp drift, säger 
Lennart Gustavsson, 
verksamhetschef för ar-
betslivsförvaltningen.

Det rör sig om 55 ukrainska 
flyktingar som togs emot på 
Borås camping under fre-
dagskvällen. Då var Lennart 

Gustavsson, verksamhets-
chef på arbetslivsförvalt-
ningen, på plats med fem 
andra medarbetare. 

– Vi fick besked från Mig-
rationsverket vid 18-tiden 
att man ville ta i anspråk de
platserna vi har i Borås. Och 
då såg vi till att vi gick in i 
skarp drift här, vilket inne-
bär att vi har personal på 
plats och ser till att det finns 
sängar. Allt det basala, sä-
ger han. 

Vid 21-tiden fick de en exakt 
namnlista från Migrations-
verket på de 55 flyktingar 
som skulle komma, och 
kunde utefter den planera 
flyktingarnas boendesitu-
ation på campingen. Vid 

22-tiden, alltså en timme 
senare, kom flyktingarna 
med buss från Migrations-
verket i Kållered.

– När de kom hit såg vi till 
att vi kunde slussa dem till 
stugorna utifrån familje-
storlek så att det skulle bli 
så bra som möjligt och att 
de kunde komma in i vär-
men och sova. Utifrån för-
utsättningarna lyckades vi 
bra med framförhållningen 
vi hade, säger han. 

Hur mår de som har kom-
mit? 

– Det är säkert olika. Men 
de allra flesta var trötta. 
Man har rest långt och med
de förutsättningar man har. 
Man levde för någon vecka 
sedan ett helt vanligt liv – 

och nu hamnar man här. 
Det är Migrationsverket 

som gett landets regioner i 
uppdrag att ta fram boen-
deplatser för ukrainska 

flyktingar. För Västra Göta-
lands 49 kommuner hand-
lar det om att totalt ta fram 
4 000 platser, varav 1 000 
omedelbart.

Lennart Gustavsson sä-
ger att det i Borås fall är 
kommunen som står för 
kostnaden i detta första 
skede, men att de troligen 
kommer ersättas av Migra-
tionsverket senare. 

– Så var det 2015. Jag kan 
inte svara på hur det är nu 
men jag gissar på att det är 
något liknande, säger han 
och fortsätter:

– Men det är underordnat 
nu kan jag säga. Vi ska hjäl-
pa de som kommit hit så att 
de får ett värdigt mottagan-
de. 

August Klittmar
Text

august.klittmar@bt.se

Lennart Gustavsson har varit med och organiserat motta-
gandet av den första gruppen ukrainska flyktingar som 
kom till Borås på fredagskvällen. FOTO: AUGUST KLITTMAR

Sjukhusköket lagar mat till flyktingar från Ukraina
BORÅS

Sjukhusköket på Säs lagar 
maten till de ukrainska 
flyktingarna som kommit 
till Borås. Servicechefen 
där blev tårögd när hon 
meddelades uppdraget. 
– Jag kände äntligen, här är 
en chans att få hjälpa till, 
säger Tina Snögren.

På sjukhusköket vid Södra 
Älvsborgs sjukhus är det 
full fart. Personalen förser 
de ukrainska flyktingarna 
som är inhysta på Borås 
camping med frukost, 
lunch och middag för en 
obestämd tid framöver. 
Uppdraget kommer från 
Borås stad. 

– Jag jobbade tidigare där,
så en för detta kollega ringde 
mig och frågade om vi kla-
rade av att ordna med mat 
på kort varsel. Självklart ska 
vi göra allt vi kan sa jag, be-
rättar Tina Snögren.

– Vi fick till oss att det är 
ett 60-tal personer. Mesta-
dels mammor med barn i 
yngre tonåren, men också 
att den yngsta bara är tre år 
gammal. 

Hon och kockarna lade 
en snabb planering utifrån 
vad de hade i lager. De
närmsta dygnen finns det
en plan för, när måndagen 
kommer blir det nya inköp. 

Informationen till köks-
personalen om de nya mat-
gästerna mottogs med gläd-
jerop. 

– Det var flera som sa: Åh 
va roligt. Flera blev tårögda.
Vi vill så gärna hjälpa till 
men har haft svårt att åka 
ner på plats. Så det här blir 

en fantastik lösning. 
Det är ett 50-tal anställda 

i köket. En vardag är ett 30-
tal i tjänst, på helgerna bara 
13. Men flera har anmält sig 
frivilliga att gå in om det be-
hövs under helgen. 

– Nu under dagen (i går) 
blir det kycklingfärsbiffar 
med potatis och gräddsås. 
Hoppas att de gillar det. Från 
campingens sida har de
svårt att få plats i nån mat-
sal, så vi har ombetts att läg-
ga i portionsförpackningar. 

På menyn för gårdags-
kvällen står det färssås och 
pasta. 

Sjukhuset hör till Västra 
Götalandsregionen. Vem 
som står för kostnaden är 
inte helt klart. 

– Rent tekniskt så fick vi 
uppdraget av kommunen, 
men jag antar att det är Mig-
rationsverket som betalar i 
slutändan. Har inte fördju-
pat mig i det, Det känns som 
om det får komma i andra 
hand. 
Jonas Börjesson
jonas.borjesson@bt.se

Köksbiträdet Alexandra Puzyrna med kockarna Alexander Berg och Siegfried Peters.  FOTO: PRIVAT

Köksbiträdet Alexandra Puzyrna var en av de medarbeta-
re som direkt erbjöd sig att komma in och jobba extra om 
det behövdes.  FOTO: PRIVAT

Sjukhusköket förbereder måltider till flyktingar från 
Ukraina. Kocken Alexander Berg och servicechefen Tina 
Snögren provsmakar en av dagens rätter. FOTO: PRIVAT

Vi fick till oss att 
det är ett 60-tal 
personer. Mesta-
dels mammor 
med barn i yngre 
tonåren, men 
också att den 
yngsta bara är 
tre år gammal.
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