Hotelldirektören tror generositet lönar sig
I över tio år har Scandic Sergel Plaza på många sätt stöttat Klara kyrkas diakonala
verksamhet i Stockholms city. Hotelldirektören Torsten Andersson är glad över
samarbetet, som han ser som en tillgång för båda parter.

Torsten Andersson har i 14 år varit hotelldirektör i Stockholm. Det är en korrekt, sympatisk
person, med integritet och pondus, som möter upp i hotellets lobby. Det var som chef på
numera rivna Hotel Continental, som han först kom i kontakt med närbelägna S:ta Clara
kyrka. En tragisk händelse hade inträffat på hotellet, och Torsten och hans personal kände
behov av stöd i krisen.
– Det som hänt var att en ung man, som vi hade som gäst på hotellet, hade tagit sitt liv. Det är
tyvärr sådant som händer då och då, men både jag och personalen kände att vi behövde hjälp
att hantera detta. Vi kontaktade Carl-Erik Sahlberg, som i många år var ansvarig präst i Klara
kyrka. Han kom och hade med sig en afrikansk präst. De höll en fin ceremoni, välsignade oss,
och efteråt kände vi alla lättnad.
Torsten Andersson förklarar att den händelsen blev upptakten till det samarbete som
utvecklats med kyrkan under åren. Speciellt sedan Torsten tog över som direktör för Sergel
Plaza 2001. Hotellet ligger bara ett stenkast från Sergels torg, och på promenadavstånd från
kyrkan. Torsten utvecklade också en vänskap med Carl-Erik Sahlberg, som förra året
avslutade sin tjänst i kyrkan, och flyttade till Tanzania.
– När jag fick höra om S:ta Clara kyrkas omfattande sociala arbete insåg jag snabbt att där
kunde vi hjälpa till. Eftersom vi har ett stort kök och hanterar mycket matvaror, bidrar vi
regelbundet till kyrkans dagliga matutdelning. De produkter vi delar med oss av är alltid
kvalitetsmässigt fullvärdiga. Jag har flera gånger varit på plats när kyrkan har sin
matutdelning, och kan konstatera att denna verksamhet fyller ett stort behov.

När hotellet satsade på att byta ut alla 800 hotellsängar efter många års användning,
funderade Torsten Andersson en stund vad han skulle göra med de begagnade sängarna. Det
känns kanske inte alltför långsökt att hans tankar snart gick till S:ta Clara kyrka.
– Det var en lyckad lösning för båda parter. Kyrkan tog hand om sängarna och fördelade dem
i sitt nätverk. För oss innebar det att vi slapp vidare besvär och kostnader. Över tusen kuddar
och täcken har vi också gett vidare, och när vi renoverade vårt kök övertog kyrkan de utbytta
inventarierna.
Torsten Andersson utstrålar på sitt lågmälda sätt glädje över att hotellet på detta sätt har
möjlighet att stödja ett behjärtansvärt hjälparbete. Han har hela personalen med sig i
tillfredställelsen av att de tillsammans får göra en insats att bistå människor i hotellets närhet.
– Lagad mat är ju inte så lätt att transportera alltför långt. Men vi satsar också på andra
hjälpinsatser. I dagsläget har vi till exempel samlat in 15.000 kr till offren för naturkatastrofen
på Filippinerna, och vi räknar med att ytterligare minst lika mycket ska komma in.
Som direktör för ett välrenommerat hotell ser Torsten Andersson dagligen många
framgångsrika människor som gäster. Men han är inte främmande för att skillnaderna mellan
succé och fiasko i livet ibland kan vara hårfina.
– Ja, så kan det vara i tillvaron. Genomgripande förändringar som vi inte riktigt kan påverka,
kan drabba oss alla. I de situationerna tror jag kyrkan kan bidra till att räcka en hjälpande
hand. Tidigare har jag betraktat mig som ateist, men nu skulle jag vilja säga att jag har en
gudstro. Jag tror att det finns någon man kan vända sig till, och det känns skönt.
Tror då hotelldirektören att det varit till nytta för företaget att dela med sig till människor som
lever i marginalen? Torsten Andersson sitter tyst ett ögonblick, innan han svarar på sitt
trygga, eftertänksamma sätt.
– Ja, det tror jag faktiskt. Det är lättare att känna tillfredställelse av ett bra arbete, när
insatserna inte bara riktar sig till våra gäster, utan till samhället i stort. Som företag har vi
ambitionen att utvidga vårt perspektiv till att vara en viktig del i hela den mänskliga tillvaron.
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