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Sammanfattning
Jag lärde känna Piraten Gretteheim under projekttiden.

Han är en mycket engagerad person med stor livserfarenhet och med stort intresse för att hjälpa dem som för

tillfället inte har förmåga att ta vara på sig. Piraten är helt orädd och har förmåga att ta tag i problem som andra

av bekvämlighet eller rädsla helst undviker.

Arbetet som Piraten Gretteheim utförde var till stor hjälp och det han gjorde hos oss vid sidan om sitt ordinarie

arbete bidrog till att vårt projekt blev framgångsrikt. Det har varit trevligt och lärorikt att lära känna Piraten,

sådana som han behövs i vårt samhälle, bland annat när det gäller att få människor att hitta rätt.

Hans Hyllander

Stockholm i februari 1999

Projektledare och Poliskommissarie

Tidigare chef för Norrmalmspolisen i Stockholm

Hänvisning: http://piratens.wordpress.com/meriter/

Erfarenhet
Behandlingsassistent at Projekt Mental Illness Chemical Abuse
juni 1999 - januari 2000 (8 månader)

Projektet syftade till att ta fram arbetsmetoder och strukturer i arbetet med och omkring målgruppen psykiskt

sjuka missbrukare, de s k. dubbeldiagnoserna.

Medmänniska at Projekt Destruktiva Ungdomsgäng
juli 1995 - november 1998 (3 år 5 månader)

Stockholms kommunstyrelse beslöt 1995-06-21 bl.a. efter samråd med polisen om insatser för destruktiva

ungdomsgäng i Stockholms stad. Avsikten var att få ordning på destruktiva ungdomsgäng och främst de

skinnskallar som hade en samlingsplats på Fryshuset.

Tekniker at Stockholms Stadsbyggnadskontor
april 1986 - mars 1998 (12 år)

Det har fallit sig naturligt att engagera Piraten i utvecklingsprojekt som berör verksamhetens inriktning och

visioner om framtiden, ansvar för vidareutbildning av kollegor, utarbetande av praktikantprogram för

skolungdomar i alla stadier, långvarigt stöd till ungdomar i behov av arbetslivserfarenhet samt vid externa

och interna studiebesök. Piraten Gretteheim har genomgående på ett utomordentligt sätt tagit ansvar för dessa

uppgifter.
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Medmänniska at Frälsningsarmens Härbärge
december 1993 - april 1996 (2 år 5 månader)

Piraten Gretteheim har på ett mycket generöst sätt hjälpt oss att utveckla arbetet bland de mest utslagna. Han

har med sitt stora hjärta för våra gäster visat att det finns plats för äkta medkänsla även för den som mist allt.

Piraten har med sin stora erfarenhet gett oss nya infallsvinklar i vårt arbete. Vi vill därför ge honom våra allra

bästa rekommendationer.

Kvartermästare at Edward Teach & Co
1977 - 1986 (9 år)

Kompetenser och expertis
Geometry
Psychiatry
Social Services
Trigonometry
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Kontakta Piraten på LinkedIn
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http://www.linkedin.com/profile/view?id=155190498&authType=name&authToken=aoBt&goback=

