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Jul på Uplands 2020 blev en extra annorlunda jul. På grund av Covid-19 såg firandet allt annat än 

vanligt ut men nationen var fast besluten att genomföra det i någon form ändå. De stora 

skillnaderna var att vi inte marknadsförde det på samma sätt, att vi tillät endast ett begränsat antal 

gäster i matsalen samt att vi inte hade sedvanlig buffé utan tallriksservering där gästerna fick välja 

mat. Vi kunde också, tack vare våra volontärer, erbjuda utkörning av mat. Detta blev mycket 

uppskattat.  

Antalet besökare ett vanligt år ligger mellan 1 500 och 2 000 personer över båda dagarna. I år är 

det förmodligen i överkant att gissa på 100 besökare över helgen. Vår förhoppning med firandet 

var dock att de som behövde det mest skulle få en chans att besöka oss. Vi upplevde att så blev 

fallet.  

På grund av osäkerheten kring hur restriktioner och pandemi skulle se ut till julen var det 

förberedande arbetet svårt att planera. Nedan följer en kort redogörelse över utfallet.  

Julen i siffror 

Antal besökare över båda dagarna:   50 – 100 st.  

Antal utkörningar:    ca 30 st. 

Monetära donationer från organisationer:    ca 27 000 kr. 

Monetära donationer från privatpersoner    ca 3 000 kr. 

Utgifter:       ca 29 000 kr. 

Antal volontärer 2020:    ca 60 st. 

Antal volontärer 2019:    ca 160 st. 

Vad innebär siffrorna? 

Utgifterna bestod av hyrbil, hyra för kylvagn, förpackningar för takeaway, munskydd m.m. Utgifter 

särskilda för i år rör framför allt anpassning till Covid-19 i form av munskydd och 

matförpackningar. 

Vi fick in mycket bra mat från flera olika restauranger och bagerier i form av både råvaror, tillagad 

mat och bakade produkter. Det var mycket uppskattat och all mat vi fick i donation gick åt. Uplands 

nation beställer utöver donationerna alltid in ett kompletterande lager av mat då det är svårt att 

förutse hur mycket vi kommer att få. Det vi fick över i matväg var mestadels potatis och en del av 

de köttbullar vi beställde.  

Mycket av maten packades ned i matkassar, både för leverans och för upphämtning på plats. Vi såg 

då till att fylla lådorna ordentligt med portionsförpackningar av julmat i alla dess former. 

Utkörningen gick även den bra och gick över stora delar av staden och till och med till Alunda och 

Knivsta.  
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Övriga donationer bestod av hygienprodukter, frysboxar till låns, kläder, jackor, visir, dukar m.m. 

Hygienartiklar, varma kläder och julklappar till både barn och tonåringar var mycket uppskattat 

bland besökarna. Förra året köpte vi in vantar, sockor, rakhyvlar m.m. utöver det som skänktes för 

närmare 10 000 kr vilket vi inte gjorde i år. Detta berodde dels på färre donationer, dels på 

osäkerheten kring hur restriktionerna skulle se ut vid jul. 

Mängden besökare var som ovan nämnts betydligt lägre i år. Vi hade satt ett tak på 20 sittande i 

vår festsal. Den mängden passerades aldrig. På julafton var det mellan varven tomt i salen. På 

juldagen var det en jämnare ström personer över hela dagen vilket bidrog till en trevlig stämning 

och lagom sorl i lokalen utan att det för den delen blev trångt. Många besökare kom även för att 

endast hämta upp kassar att ta med hem. 

Antalet volontärer var lägre i år än vad det brukar vara. Detta var på grund av pandemin och var 

också något vi både räknade med och hoppades på. Volontärerna arbetar i skift om 3 – 4 timmar 

vilket innebär att det inte var 60 personer på plats samtidigt.  

En tackannons publicerades i UNT, på vår hemsida samt på affischer som är uppsatta vid nationen.  

Hur ser det ut inför nästa år? 

Eventuella överskott från årets verksamhet skjuts alltid fram till nästa år. Från årets upplaga vet vi 

att saker som efterfrågades var tandborstar och tandkräm, underkläder, vantar och mössor samt 

klappar som passar tonåringar och uppåt. Dessa saker är således sådana vi kommer att försöka få 

in mer av till nästa jul.  

Till nästa år hoppas vi verkligen att de dystra tiderna är över så att vi får möjlighet att ha julen som 

vanligt. Om så inte blir fallet så vet vi nu hur vi kan arrangera det ändå vilket är glädjande. 

Till sist…  

Vi på nationen är mycket glada över att vi kunde genomföra julen trots allt. Det var många av 

besökarna som uttryckte tacksamhet över att vi höll öppet då så mycket annat var stängt. Att kunna 

erbjuda en plats med mat, värme och samtal kändes särskilt viktigt i år. Detta hade inte varit möjligt 

utan alla er som varit med och bidragit. 

Å Uplands nations vägnar vill jag rikta ett stort tack till er alla! 
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