
Att bo mitt bland svenskar är kanske det bästa sättet att integreras i vårt 
samhälle. Därför tog vår systerorganisation, Äppelkärnan, initiativ till ett 
bostadsprogram. 

Låt oss förklara hur det hänger ihop
Redan nu har vi hyrt ett par villor som vi hyr ut i andra hand. Men att vi 
äger villorna, tror vi är bättre.

Vi köper några prisvärda villor på orter som vi bedömer har framtiden 
för sig, med en fungerande arbetsmarknad, skola och goda kommuni-
kationer. Villorna hyr vi sedan ut till skötsamma nyanlända familjer, som 
därigenom kommer in i ett svenskt sammanhang.

Samtidigt tror vi att det finns en bättre organisationsform än en ekono-
misk förening för att vara fastighetsägare.  

Därför har vi nu genom avknoppning bildat 
Olivgrenen AB.

Olivgrenen AB är nu bildat

Människor flyr från krig, övergrepp och död. Många kommer till oss, 
och de är välkomna. 

Men det krävs långsiktiga lösningar för att dessa människor ska finna 
glädje och framtidstro här mitt ibland oss.

Inom Äppelkärnan har vi identifierat tre 
huvudsakliga områden för att kunna inte-
greras i det svenska samhället:

• Kunskap
• Arbete
• Boende 

I det här informationen lyfter vi fram hur 
vi kan hjälpa till med boendet. Olivgrenen 
är ett systerföretag till Äppelkärnan.

www.olivgrenen.se 
info@olivgrenen.se 
0470-773834; 0760-220929
Org nr 559134-6142 
Bankgiro 5239-4392 
Swish 123 370 42 85 Ve
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Med Svenska kyrkans  
värdegrund arbetar vi med att 
hjälpa nyanlända till en bostad 
och att komma in i arbetslivet.



Kan barnen i den nyanlända familjen vara aktieägare?
Vilka ska då vara aktieägare? Kapitalstarka svenskar? Ja, gärna, men inte 
bara de! För vi tror att våra hyresgäster också ska vara aktieägare. Inga 
stora poster, men i syfte att öka intresset och ansvaret för och delaktig-
heten i fastigheten där hyresgästen bor, vill vi att alla medlemmarna i 
hyresgästens familj - även barnen - ska äga aktier i Olivgrenen.

Så, när tonårsonen får ett raseriutbrott och tänker slå sönder något i 
huset, så kan hans föräldrar säga: "Tänk på att du faktiskt äger en liten 
del av det här huset. Gör inte sönder det du själv äger!"

Aktier som födelsedagspresent?
För att ytterligare öka intresset bland våra hyresgäster för fastigherna 
de bor i, och inte minst bland de yngre delägarna avser vi att införa 
något vi kallar för "Födelsedagsaktier":

Alla yngre hyresgäster som äger aktier i Olivgrenen får i samband med 
sin födelsedag en aktie i bolaget som present. Tänk dig stoltheten hos 
en syrisk flicka när hon får äga ett eget aktiebrev!

Vill du vara med?
Bolaget är bildat med A-aktier till ett värde av 100.000 kr med en 

röststyrka på tio röster per aktie. Vi 
avser att under en övergångstid göra 
en nyemission på fler A-aktier, men att 
huvudsakligen ge ut B-aktier med en 
röststyrka på en röst per aktie. 

Med hjälp av aktiekapitalet och lånade 
medel köper vi några villor i prisklassen  500 tkr på orter med (1) pris-
värda hus, (2) goda allmänna kommunikationer, och (3) arbetstillfällen, 
som inte kräver att man är civilekonom. Vi ser också till att det finns en 
"hustomte" i närheten. Säkerheten är husen.

Är du intresserad att vara med och medverka till att nyanlända familjer 
får en bra boendestart i vårt land? Beloppet är valfritt.

Vad ligger i namnet?
Olivgrenen – varför ett sådant namn? Jo, tänker vi, de familjer, som vi 
vill ordna bostad åt, kommer från länder där det växer oliver. Oliver är 

ett viktigt livsmedel med många goda 
och hälsobringande egenskaper i livs-
medel, och dess olja är välgörande för 
huden. I Bibeln och i Koranen spelar 
oljan en viktig roll. Olivträdet blir gam-
malt, och det är vackert att se på, med 
dess knotiga grenar. På dessa grenar 
kan fåglar bygga sina bon - en symbol 

för de boenden som vi vill få till stånd för våra invandrande vänner. Vi 
vill alltså gärna förknippa våra nyanlända vänner med det som olivträ-
det står för.

Intresseanmälan

Ja, jag vill gärna stötta arbetet med att integrera nyanlända i samhället 
genom att bli aktieägare i Olivgrenen AB:

Namn:

Personnummer:

Telefon:

Epost: 

□ Jag är intresserad av att teckna mig för .......... antal A-aktier à 100 kr.

□ Jag är intresserad av att teckna mig för .......... antal B-aktier à 100 kr.

Mailas eller skickas till  
Olivgrenen AB, Järnvägsgatan 4, 363 45 Lammhult, 
info@olivgrenen.se; 076-022 09 29


