
Det kanske bästa sättet för en nyanländ familj att integreras i vårt svens-
ka samhälle är att bo bland svenskar. Därför har vi tagit initiativ till ett 
bostadsprogram. 

Låt oss förklara hur det hänger ihop
Sedan en tid tillbaka har vårt systerföretag Äppelkärnan diakonalt 
entreprenörskap ek. för. hyrt några villor i Växjötrakten som vi hyr ut i 
andra hand. Men att vi själva äger villorna, tror vi är bättre.

Så här tänker vi: Vi köper några prisvärda villor på orter som vi bedömer 
har framtiden för sig, med en fungerande arbetsmarknad, skola och 
goda kommunikationer. Villorna hyr vi sedan ut till skötsamma nyanlän-
da familjer, som därigenom kommer in i ett svenskt sammanhang.

Samtidigt tror vi att ett aktiebolag är en bra organisationsform för att 
vara fastighetsägare. Äppelkärnan har därför knoppat av  
Olivgrenen AB och söker nu fler aktieägare.

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.

Vi har identifierat tre huvudsakliga områden för att kunna integreras i 
det svenska samhället:

• Kunskap
• Arbete
• Boende 

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

www.olivgrenen.se 
info@olivgrenen.se 
0760-220929
Org nr 559134-6142 
Godkänd för F-skatt
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Med den kristna värdegrunden 
arbetar vi med att hjälpa nyanlända till en bostad 

och att komma in i arbetslivet.

Hur kan vi 
bidra till att 

deras framtid 
blir så bra som 

möjligt?

Nu bor de hos oss.



Varför köpa aktier i Olivgrenen AB?
Våra presumtiva aktieägare är människor vars drivkraft är att göra sam-
hällsnytta snarare än att tjäna pengar. Vi räknar inte med några stora 
vinster, men inte heller några stora risker, då fastigheterna utgör säker-
heten. 

Kan den nyanlända familjen också vara aktieägare?
Samtidigt vill vi att våra hyresgäster också ska vara aktieägare. Inga med 
några stora poster, men i syfte att öka ansvaret för och delaktigheten i 
fastigheten där hyresgästen bor, vill vi att alla medlemmarna i hyresgäs-
tens 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 fastigheter-
na de bor i, och inte minst bland de yngre delägarna avser vi att införa 
något vi kallar för "Födelsedagsaktier":

Befintliga aktieägare, som så önskar, 
kan skänka en av sina B-aktier i fö-
delsedagspresent till barnen i någon 
hyresgästfamilj. Tänk dig stoltheten hos 
en syrisk flicka när hon får äga ett eget 
aktiebrev!

Vill du vara med?
Vi har startat med ett kapital på 100.000 kr i A-aktier, och avser nu att 
göra en nyemission med B-aktier.  
Så avser vi att köpa några villor i prisklassen 500 tkr på orter med  
 (1) prisvärda hus,  
 (2) goda allmänna kommunikationer, och  
 (3) arbetstillfällen, som inte kräver att man är civilingenjör. 
Vi tror att vi tillsammans kan göra skillnad för många nyanlända.

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 
livsmedel, och dess olja är välgörande för huden. I Bibeln och i Koranen 
spelar oljan en viktig roll. Olivträdet blir gammalt, 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 invand-

rande vänner. Vi vill alltså gärna förknippa 
våra nyanlända vänner med det som 
olivträdet står för. 
 
 

 
 
Intresseanmälan

Ja, jag vill gärna vara med och stötta nyanlända i att integreras i det 
svenska samhället genom Olivgrenen AB (din intresseanmälan hanteras 
konfidentiellt inom styrelsen):

Namn:

Telefon:

Epost: 

□ Jag är inte beredd just nu att teckna aktier, men vill gärna veta mer.

□ Jag vill teckna mig för .............. antal B-aktier à 100 kr.

Mailas eller skickas till Olivgrenen AB,  
att. ordf. Rolf Zimmergren, Västergatan 20, 330 12 Forsheda, 
rf.zimmergren@gmail.com; 070-558 17 26


