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Föreningen Ny Gemenskaps historia går tillbaka till "Julfastan” i Hagalunds kyrka 1967 i 
solidaritet med svältande i U-länder, men de som var med träffade då hemlösa och utsatta i 
Sverige som gjorde att de fick upp ögonen för nöden här hemma. 
Detta stora engagemang resulterade i att ”Ny Jul” startade 1968 och många strömmade till och 
alla hjälptes åt. Från julafton till trettondan serverades det t.ex. 10 000 portioner mat. 
Efter julhelgen kände alla som varit med under Ny Jul att man inte ville släppa alla de 
vänskapsband som byggts upp och det fanns ett stort behov av att fortsätta tillsammans 
Man kallade därför till ett stormöte 9 Januari 1969 och föreningen Ny Gemenskap bildades.  
Och så fortsatte det. En rad olika aktiviteter genomfördes de första åren. Och under perioden 
1969-72 blev en lokal på Linnegatan en viktig bas - även om det var trångt.  
Under jul/påskhelgerna behövdes dock större lokaler och då användes framförallt 
Allhelgonakyrkans stora församlingslokal (A-salen som den hette i folkmun).   
Men hyresvärden för Linnégatan ville använda lokalen för annan verksamhet och Ny 
Gemenskap åkte ut 1972. (Det blev senare en elegant visningslokal för lyxbilar) 

  
Detta var ju mycket problematiskt för den unga föreningen Ny Gemenskap att stå utan lokal. 
Men Stockholms Kommun erbjöd efter ett år 1973 att föreningen skulle kunna få hyra den 
tomma gamla polisstationen i gårdshuset på Kammakargatan 36. Vi erbjöds att hyra hela 
gårdshuset i 4 plan, som var helt tomt, men för en helt ny och fattig förening baserad på 
volontärinsatser kändes det alltför riskabelt att ta hela huset - så vi hyrde bara bv. och 1 tr. 
Lokalerna var dock rejält nedgångna. Kvar fanns bl.a. gamla "fylleceller" och det var med stor 
entusiasm som Ny Gemenskapare av olika slag satte manken till och restaurerade den gamla 
lokalen som kom att kallas "Kammis”(efter adressen där den låg).  
”Kammis” fick stor betydelse för föreningens fortsatta omfattande aktiviteter för att möta och 
engagera människor som levde i utsatthet och tillsammans på volontärbasis driva 
verksamheten under de kommande 30 åren. En fin kontinuitet var de 3 diakonala praktikanter 
”Ettåringar” som kom nya varje år och med sitt värdefulla engagemang.   
 
Men verksamheten blev allt större och behoven av socialt-kurativt stöd och stödboende för 
hemlösa ökade, så 1998 anställdes de 2 första personerna (med Arvsfondspengar).  
Detta resulterade i att vi även hyrde de 2 övre planen och startade där ett stödboende 2003 för 
6 personer med personal. Även personal för den öppna verksamheten anställdes. 
 
2007 blev lokalerna under julhelgen för trånga på Kammis. Det gjorde att Julfirandet flyttades 
till Immanuelskyrkan, under namnet ”Jul i Gemenskap”. Detta firande arrangerades 
tillsammans med många andra kyrkor och organisationer för att klara besökstrycket på 
hundratals personer – en verksamhet som har fortsatt fram till idag. 
 
Ny Gemenskap hyrde sin lokal i gårdshuset av Stockholms Stad. Men egentligen ville inte 
Kommunen själv äga och förvalta hela kvarteret. De sökte då en lämplig hyresvärd som skulle 
matcha Ny Gemenskaps verksamhet och de valde då Studentbostäder, eftersom studenter ofta 
bara bodde några år och själva ofta kunde spela hög musik och störa grannar. Så det skulle 
kunna bli en bra kombination. Kommunen blev förstahands hyresgäst till Studentbostäder för 
vårt gårdshus och vi blev andra hands-hyresgäst hos Kommunen. Och så fortsatte detta 
arrangemang och vårt kontrakt löpte 10 år i taget. Men 2008 meddelade Studentbostäder att 
de framöver ville använda gårdshusets lokaler för egen verksamhet och kommunen sades upp - 
och därmed naturligtvis - i andra hand Ny Gemenskap. Det blev betydande kontroverser kring 
detta under flera år. Kommunen var dock starkt på Ny Gemenskaps sida och ansträngde sig för 
att föreningen skulle fortsatt få vara kvar med sin viktiga sociala verksamhet.  
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Studentbostäder erbjöds därför ett flertal alternativa bra motsvarigheter i innerstaden som väl 
kunde ersätta gårdshuset på Kammakargatan. Men Studentbostäder refuserade alla förslag. 
Detta skedde trots att Studentbostäder tidigare blivit utvalt just för att matcha Ny Gemenskaps 
verksamhet. Kommunen drog tyvärr det kortaste strået i denna turbulens. 
 
Ny Gemenskap skulle alltså kastas ut och sättas på bar backe från 1 oktober 2012.  
För att förhindra en katastrof gick Kommunen igenom det begränsade antal lämpliga fastighets 
objekt som fortfarande var i Kommunens händer. Ett sådant var Västberga gård.  
Vi fick ett fåtal veckor att bestämma oss. Somliga tyckte att det var bekymmersamt att det låg 
utanför stans centrum. Men andra såg möjligheter i att föreningen trots allt skulle kunna 
fortsätta sin verksamhet. Så med stor sorg i hjärtat accepterade föreningen att lämna 
innerstaden och flytta ut till lokalerna på Västberga Gård. 
I september 2012 hade föreningen en stor uppbrotts/avskeds manifestation från Kammis med 
en ljusceremoni på Adolf Fredriks kyrkogård - granne med Kammis och kyrkklockorna ringde 
”Bred dina vida vingar. Och därmed var en 40 årig period på Kammakargatan slut.  
 

För att ändå kunna vara kvar i innerstaden så startade Ny Gemenskap 12 mars 2012 i 

samarbete med Korskyrkan ett Kafé i gemenskap måndag-fredag kl. 9-12. Under de följande 

åren startades likande samarbeten med andra kyrkor på Söder/Söderledskyrkan och på 

Östermalm (med Frälsningsarmén). Senare utvidgades detta till verksamhet i Vällingby 

(Västerortskyrkan) och nu senast på Kungsholmen (Föreningen Öppna Dörren).  

2012 startades också ”Lunch i gemenskap” där olika kyrkor i innerstaden turas om att servera 

lunch på lördagarna. Påsk i gemenskap startade 2013 där kyrkor turas om att ha påsköppet. 

 

Hösten 2012 blev en nystart i Västberga för Ny Gemenskaps basverksamhet. För att 

underlätta att hitta ut till Västberga hade Kafé Norrmalm en samling varje vardag kl. 11 för alla 

som ville åka ut till Västberga och äta lunch. Volontären Eva Björk var ”reseledare” och hade SL 

biljetter, för de fåtal som inte hade eget SL kort, och visade enklaste vägen dit.  

Detta blev mycket populärt och många insåg då hur lätt det var att ta sig till Västberga.  

På Västberga fortsatte den öppna verksamheten för ensamma och hemlösa med gemenskap, 

stöd, socialkurativ rådgivning, men även t.ex. dusch/ tvätt/ klädutdelning till hemlösa på 

förmiddagarna. Lunch varje dag för låg kostnad, olika gruppverksamheter t.ex konst och textil.  

Detta pågår alla dagar året runt (med helgstängning under somrarna)   

För att kunna fortsätta att bedriva verksamheten med lunch och musikprogram på söndagarna, 

utan stor personalkostnad, så övertog volontärer söndagsansvaret från 2018. 

Stödboendet som startade på ”Kammis” 2003 fortsatte att bedrivas på Västberga för 10-12 

boende, men personalkostnaderna för tillsyn och stöd i förhållande till beläggningsgraden blev 

dock för tunga att bära för Ny Gemenskaps ekonomi så stödboendet avvecklades därför 2019.  

Under åren 2019-2022 bedrevs projektet ”Nya Rum” med bas på Västberga. Denna 

verksamhet hade inriktning mot att underlätta med bostad och stöd för ensamkommande/ 

asylsökande ungdomar som omfattas av Gymnasielagen.   

Ny Gemenskap har även andra projekt som fortsätter t.ex. Vinternatt, Extra Kalla Nätter  

och nu senast stöd och samlingsplats för Ukrainska Flyktingar på Kafé Söder.  

Detta är en del av Ny Gemenskaps mer än 50 åriga historia, med en verksamhet som berör 

och stödjer ca 500 personer/dag i alla sina verksamheter i Stockholm.  

 


