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LP-verksamheten är en del av Tyresö Pingstkyrkas sociala arbete som utförs genom verksamheten vid 
Masten. Här arbetar vi med kontaktverksamhet, fältarbete och arbetsträning för de som vill ta sig ur en 
missbrukssituation. I vår vävstuga arbetar en del medan andra reparerar cyklar eller lagar möbler. En viktig 
gren i arbetsträningen är att delta i vår Second Hand butiks transporter. LP och Second Hand-verksamheten 
lever nära varandra och delar visionen om att vara ett aktivitetshus för alla människor.  Därför ser vi med 
tacksamhet på samarbetet med kommunens missbruksenhet samt andra av kommunens verksamheter som 
TYDA, samhällstjänsten för ungdomar, Arbetscentrum och Hästskons Boendeenhet/Rehab. Till Masten 
kommer även personer från Stockholms stad för arbetsträning och stöd. 
 
Under året har vi fått tillgång till ett stöd och akutboende i Märsta som är ett gemensamt projekt mellan Hela 
Människan i Järfälla och LP Stockholm. Även om det ligger i norra regionen så är det en tillgång för oss i 
vissa situationer för att möta de behov som finns. Under hösten har vi haft en lunchgrupp som tillsammans 
handlat, lagat och serverat en lunch till varandra. Utflykter och kortare resor har gjorts. I december hjälpte vi 
TYDA att ordna en adventssamling med servering i Pingstkyrkan. Vi har under detta år åkt in till LP Citys 
kontaktmöten, då vi erbjudit dem som vill at följa med. 
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Under 2009 har antalet personer ökat och vi har genomfört 370 fler arbetsträningspass jämfört med 2008. 
Vi har också sett fler yngre komma och söka hjälp under senaste året.  
Under första kvartalet 2010 kommer vi att iordningställa och flytta in i nya lokaler tillsammans med 
Pingstkyrkans Second Hand. Det ser vi fram emot, för det kommer ge oss bättre möjlighet att låta de 
synergieffekter som finns mellan de två verksamheterna at komma till sin rätt. 
 
På Masten LP center finns Göran Skoog som verksamhetsansvarig och Krister Voutilainen tillsammans med 
Britt-Marie Levin, Birgit Carlsson och Ali Mohammadi är personal med olika uppgifter. Huvudansvarig för 
Second Hand-verksamheten är Johanna Ibbing. Dessutom finns en rad frivilligarbetare som är med i arbetet 
och stöttar på olika sätt. Anställda på LP har vi 2,5 heltidstjänster och på Second Hand finns en heltidstjänst. 
Alla övriga är frivilligarbetare som gör en otroligt viktig insats. 
 
Våra öppettider på kontakten är: Månd., Tisd. och torsd. mellan kl.9.00 – 12.00. 
Arbetsträningen är anpassad efter de olika individernas behov, men de flesta är där mellan kl. 9.00 – 12.30 
månd., tisd. och torsd. En del arbetar där även på onsd. och fred. Onsdag och fredag är också de dagar som 
fältarbete bedrivs. 
 
Lite statistik för jan.-sept. 2009 :  Besök på kontakten:                91 
                                   Arbetsträningspass(à 2-4tim.) 893 
Under året har 16 personer arbetstränat hos oss. Vid årsskiftet var 10 personer inskrivna för arbetsträning. 
 
Ekonomi: Vi är tacksamma för alla de som under året gett stöd till verksamheten vilket har skett i form av 
gåvor, kollekter, minnesgåvor vid begravningar, sponsorintäkter samt bidrag från Tyresö kommun.  Det 
största ekonomiska stödet kommer dock från Pingstkyrkans Second Hand, som förutom de stora insatser som 
görs utomlands på detta sätt bidrar till en insats för de sociala behov som finns i vårt eget land.   
         
Tack för ditt stöd till vårt arbete!       
  Vi har sett hoppet tändas i människors ögon!!         
                
Känner du människor som är i behov av hjälp och stöd, så tipsa dem att kontakta oss.  
 
Tyresö 2010 0115 
Göran Skoog, Föreståndare 
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