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Syfte  
Majornas Samverkansförening är ett paraply för invånare och föreningar som 

samverkar i stadsdelen för en aktiv fritid med fokus på barn och 

ungdomsverksamhet. Tillsammans driver vi Aktivitetshuset vid Karl Johans torg 

och en mängd stora som små projekt och aktiviteter. MSF driver allt från 

Majornadagen till popskola, hip-hop studio, Tjejskate, allgenerations-

verksamheter och mycket mera.  

 
MSF stöttar och skapar barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med ideella krafter i 
föreningar och i samverkan med kommunala verksamheter. MSF engagerar och stöttar 
medlemmarna, såväl enskilda som föreningar.  
 
Helhetstanken och                                                                            
Maj- och Linné                                                   .                           
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                               
                .  
 
Detta gör vi bland annat genom att erbjuda lokal för föreningars verksamheter. Vi finns 
också som bollplank för den som vill påbörja små som stora projekt samt stöttning i 
uppstartandet och utvecklande av idéer.  

 
Sammanfattning 
I och med IOP avtalet har MSF numera en anställd på plats vilket har gett ett utökat 
utrymme att både skapa ny och utveckla befintlig verksamhet. Nya verksamheter och 
projekt under året har bland annat varit Brobyggets språkträffar, MAIT, Salsa, Yoga, The 
Wall Jam samt Majvarvet. Tidigare verksamhet som musiken, tjejskejt och Junis har kört 
på med utökade grupper under året. Aktivitetshuset har även ökat andelen uthyrningar 
markant med allt från medlemsmöten till bröllop och kalas. 
 
Under året har också en satsning gjorts på att rusta upp föreningen, både in och 
utvändigt. Huset har bland annat målats om invändigt samt att hemsidan har gjorts om 
för att underlätta tillgängligheten. MSF har också utökat sina kontaktnät med ett flertal 
nya medlemsföreningar samt kontakter inom både föreningsförvaltningen och SISU. Vi 
har också deltagit i ett flertal möten med bland annat Aktivitetsgruppen som jobbar 
Cannabisförebyggande i stadsdelen samt pratat om social hållbarhet med nämnden.  



 

Medlemsföreningar
 
Azalea BK 
Adopterade Koreaners förening 
                        
Bryggan 
                        
                        
                                   , FMN  
Forum för Feministiska föräldrar, FOFF 
                                  
                                        
          an Majorna 
Junis 
               
KRIS 
Unga KRIS 
Majornas BI kooperativ 

Majornas BK 
                      
Majornas IK  
                             
Majornas Ungdomsklubb, MUK 
                         
Masthuggets BK 
                     -        
                     
Bildningsverksamhet NBV  
                            
Resursrestaurangen 
Sandarna BK  
               
Uruguayska rådet 
                             
          

UNF 
 
 

Enskilda medlemmar 
 
Majornas Samverkansförening har cirka 250 enskilda medlemmar. 
 

Styrelse  
 
Ordförande: Santiago Cambon 
Kassör: Börje Carlsson 
Ledamot: Fortesa Hoti 
Patrick Idström 
Kenneth Falhström 

Ingmar Gunnard 
Gunilla Bergström 
Suppleant: Jonas Lübeck 
& Elin Piel

 

 

Valberedning & revisor 
 
Valberedning: Hans Zickerman  & Petur Johannesson.  
Revisor:  Ronny Bengtsson och Kicki Johansson 

 

            
 
MSF har haft ett 15-tal individer anställde genom flera olika projekt i föreningen. Bland 
annat genom sommarverksamheten, Majornadagen med flera. Vi har också ett par 
individer anställda inom städ och ekonomi.  2015 är också det första året som 
föreningen haft en samordnare i huset på 75% från och med februari.
 

 



Aktivitetshuset  
Aktivitetshuset är en drogfri, social och kulturell mötesplats för människor i alla 
åldrar. Alla ska känna sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, 
funktionalitet, religion, könsidentitet eller ålder. Under 2015 har den nya 
samordnartjänsten öppnat upp huset ytterligare och det har varit uthyrt i princip 
varje helg och fyllt av aktivitet på vardagar.  
 
Aktivitetshuset, som är navet för föreningens verksamhet, är beläget          
                            l Karl Johans torg.                                         
               -                                                             
                                                                          -flagg.  
 
Popskolan  
Popskolan är för personer mellan 10-15 
år som vill spela i band. Under 2015 
handleddes 3 band under 
tisdagseftermiddagarna . Syftet är att 

erbjuda unga en plats att, med 

handledning, kunna utvecklas musikaliskt 

ihop med andra. Vi vill också bidra till en 
mer jämställd musikscen. 

 
Antal deltagare: 3 pojkar och 7           
            -      .  
Ledare: Pontus Palmgren 
              : NBV, MSF, 
hyresgästföreningen.  

 
Hiphopstudion  
                                i 
aktivitetshuset som bedrivs i 
studiecirkelform. Syftet är att erbjuda 

unga en plats att, med eller utan 

handledning, kunna utvecklas musikaliskt 

och få en meningsfull fritid. Genom att 
skriva och använda sig av text beskriver 
också deltagarna sitt liv och bearbetar 
saker som de funderar    .  
 
Flera av                                
                                
                                      
                                 
                                          
                                     
          .  
 
Under året har vi uppdaterat delar av 
Hip Hop studion med material genom 
finansiering av Barnhusfonden. 
 

Deltagare: 56 st varav 47  pojkar och 9 
                      -                         
helt kostnadsfri.  
 
Ledare: En                          : NBV, 
MSF, Barnhusfonden och 
Hyresgästföreningen. 

 
Gitarr och trumkurser  
                                    -     
                                         
                               
fritidsintressen och dessutom m       
                       perspektiv. Det har 
varit 10 trumkursdeltagare under 2015  
                                   -        
                                           
                          -      .  
 
                                
                                     
                                        
                                         
                                           
                                     
     .  
 
                                         
                                            
                                             
                 , stort som litet.  
 
Ledare: Pontus Palmgren & Margit 
Gyllspång 

              : NBV, MSF och 
Hyresgästföreningen.  

 
Junis  
Under hela året har Junis haft    
                             . De har 
träffar                               - 



                                            
                                        
         -                             
                                        
                                     
informerat, genom Aktivitetshusets 
facebook, MSF:s hemsida m.m. Under 
året har grupperna vuxit. 
 
              : Junis, MSF, NBV.  

 
Tjejskaten 
Under året har Hanne Liljeholm med 
assisterande tränare Johanna och 
Veronika hållit i Tjejskate ute på Karl 
Johans torg. Syftet har varit att ge unga 
tjejer stöd och pepp att vilja ta plats i 
utemiljön som ofta är dominerad av 
pojkar. Skaten har bedrivits på 
torsdagar under höst och vårsäsong så 
länge underlag och väder tillåtit. 
Tjejskejten har varit igång ca 12 gånger 
under våren och hösten. Skejten har 
vuxit stadigt under året och det är inte 
alltid brädorna räcker till trots ett 
tillskott på 5 brädor och hjälmar under 
hösten.  
 
Deltagare: ca 35 flickor i åldern 6-        
                                 .  
Ansvarig: Hanne Liljeholm, Johanna Juzelius, 
Veronika och My Magnusson. 
              : Hyresgästföreningen, 
Göteborgs stad och NBV.  

 
Majspelet 
Vad hände med dem som inte kom iväg 
till Amerika? Biljetterna kanske var slut 
när de kom till Göteborg. De blev kvar. 
Kåkstäder byggdes. 29 registrerade 
prostituerade fanns i Majorna under den 
här tiden. Vi vill berätta historien om alla 
de som inte kom iväg. 
Majspelet är ett musikaliskt skådespel i 
två akter - med bostadssituationen då 
och nu i fokus. Grundhistorien utspelar 
sig kring 1880- talet i Majorna. Vi får lära 
känna karaktärerna Maj, Carl, Evert, 
Röda kon, änkefru Ulrika, Konstapel 
Samuelsson m.fl. Många av dem har 
funnits i verkligheten. 

Initiativtagare till Majspelet är 
Hyresgästföreningen Västra Göteborg.  

 
Ledare/ansvarig: Vanja Nilsson 
Möjliggörare: Hyresgästföreningen. MSF, 
NBV.  
Samarbetspartners: Teater UNO, , 
Föreningen Gamla Majgrabbar/Töser, NBV,  
Unga Folkteatern. 

 
Brobygget -språkworkshop  
Brobygget är ett samarbete mellan 
Majornas Samverkansförening och SFI-
studium som pågått i huset under 
hösten. Målet har varit att skapa 
positiva upplevelser kring användandet 
av det svenska språket och hitta nya 
vägar i samhället. Vi vill bygga broar 
över språkliga och kulturella gränser 
samt skapa nya möten mellan individer. 
Under hösten har vi haft 6 stycken 
workshops dit vi bjudit in föreningslivet 
i området som föreläst och sen övat på 
språket. Tillfällena har främst riktat sig 
till de över 18 år. 
 
Ledare/ansvarig: Laila Bolus, Josefin 
Persson, Stina Lindgren. 
 
Möjliggörare: Resursrestaurangen, Visans 
vänner, SFI-Studium, Hyresgästföreningen, 
Folkuniversitetet, NBV, Social 
resursförvaltning. 

 
MAIT 

Projekt Making an Impact Together 
(MAIT) har tagit fram en modell för att 
nyanlända barn och ungdomar, 6-16 år, 
ska få en bra introduktion i skolan, på 
fritiden och i vardagslivet. 

Arbete enligt modellen ökar möjligheten 
för att nyanlända elever får en likvärdig 
skolgång och en rik fritid. Modellen tar 
tillvara elevens olika kunskaper, 
erfarenheter och intressen. Med eleven 
som utgångspunkt och ett arbetssätt 
som utgår från allt som fungerar bra, 
ökar chanserna för en framgångsrik 
skolgång, där eleven snabbare hittar sitt 
sammanhang 

Genom MAIT projektet har MSF jobbat 
med att ta fram en fritidskarta som 
sträcker sig över stadsdelen Majorna-
Linné. Syftet är att visa upp 
knytpunkterna i stadsdelen på ett 
begripligt sätt. 



 
Ledare/ansvariga: Johanna Franck & Stina 
Lindgren  
              : Göteborgs stad  

 
Fritids, Karl Johans skola 
Under 2015 har Karl Johan skolans 
fjärde klassare haft fritids i lokalen på 
eftermiddagarna. De har vistats i 
lokalen mellan kl 14-17 alla vardagar i 
veckan. Många från fritids har också 
medverkan i ex tjejskaten och 
popskolan. 
 
Ledare: Kåre Andel och Patric Öblad 

 
         
                                       
                                        
                                    
                                            
                                           
                                 
                                
                                          
               .  
 
Under 2015 har folkkök haft två träffar 
varav en inkluderade en julspelning 
med tre ungdomar från Hip Hop studion 
 
Ansvarig: Majorna-Linnébor. 
  
              : MSF och NBV. 

 

Visionsdag för Arbetskooperativet 
Internationell Solidaritet (ABIS) 
Malin Widehammar arrangerade och höll i 
en visionsdag med workshop för att 
utveckla Abis arbete med volontärer och 
anställda. Abis är ett antirasistiskt 
kooperativt företag som anställer 
asylsökande familjer för att möjliggöra för 
dem att söka arbets och uppehållstillstånd 
i Sverige. 
 
Upprustning av Aktivitetshuset 
Under året har föreningen fått anslag 
från Barnhusfonden för upprustning av 
Aktivitetshuset på Karl Johans torg. Vi 
har bland annat målat om, uppdaterat 
Hip Hop studion, ljudisolerat samt 
påbörjat en större uppdatering av köket 

för att bli mer användarvänligt för våra 
föreningar.  
 
Möjliggörare: Barnhusfonden 

 
                      
Aktivitetshuset  
                                      
                                  
                                  . 
Enastående föräldrar: Har anordnat 
fester, möten och loppisar. 
Azalea BK                        
                ,                 .  
Forum för feministiska föräldrar 
Har haft verksamhet i lokalen 
                                      
                                       . 
Majornas BI-kooperativ har haft 
honungsslungning 
Salsa, under året har vi haft salsa i 
huset 1 g/v 
Yoga, under året har vi haft yoga i huset 
vid 8 tillfällen 
Föräldranätverket i Majorna-Linné har 
haft ett par möten i huset. 
m.m. 
 
Annan verksamhet i Aktivitetshuset  
Vi hyr                                
                                            
                                2 
spelningar av ungdomar, ca 20 
uthyrningar i form av medlemsmöten, 
dop, kalas m.m.  
Under året har vi även haft yoga på 
kvällstid vid 8 tillfällen samt Salsa vid ca 
18 tillfällen dit Majorna-Linnébor har 
varit välkomna.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangemang  

 
Majornadagen  
                                                                              12 
september.                                   -                                               
                                                                                       
aktiviteter. På scenen hade vi trollkarl samt u                        - verksamhet. 
                                 ca 1800 personer.  

 
                                         
                                  -                                                  
                                                                                           
                                                                                   
                                                    –                                 
                                                                                   ,  
Moderaterna, Folkpartiet, Kommunistiska partiet, Socialdemokraterna, Feministiskt 
Initiativ, Junis, Majornas Boxningsklubb,              , Frivilligcentralen Chapman  
                                                                              
                                                      (UNF), Very Special Art,     
            –                            , Restaurang Govindas.  
 
Ansvarig: Stina Lindgren, MSF-styrelse, NBV-personalen och 10                        .  
 
Mö                                                                 -      , NBVs och MSFs 
me                , K-peng                               , Bostadsbolaget, Robert Dickssons 
stiftelse, Wallenstam samt Miljöpartiet. 
 
Majvarvet 

Majvarvet gick av stapeln på majvallens fotbollsplan den 23 maj med målet att få fler 
barn och ungdomar att bli fysiskt aktiva. Dagen bestod utav prova på verksamhet med 
Goteboule, IK Nord och Azalea BK samt café, musik och diplomutdelning. Det bjöds på 
strålande sol och cirka 200 besökare var på plats för att pröva fotboll, handboll samt 
boule. 
 
Ansvarig: Majornas Samverkansförening, Goteboule, IK Nord samt Azalea BK. 
 
              : SISU idrottsutbildarna, Azalea BK, IK Nord, Göteboule, Majornas 
Samverkansförening 
 
The Wall Jam 

The Wall Jam är ett Hip Hop jam med musik och dansbatels på Valborgsmässoafton. 
Scenen och dansgolvet riggades på Karl Johans yttre skolgård där ett flertal ungdomar 
från Hip Hop studion och gang she bang fick uppträda. Vi hade också dans battles under 
kvällen och en stor prova på vägg där barn och ungdomar fick måla med två handledare. 
 
Ansvarig: Majornas Samverkansförening, Hip Hop association, NBV med Hip Hop studion, seal of 
sweden. 
 
              : Wallenstam, Kultur ungdom, NBV, Majornas Samverkansförening.  
 



Projekt  

                        
     12:e                        - 
                                          
                               var ca 23 
ungdomar. Inbjudan gick ut               
                                
                                       
                             
                                 ed ett 
personligt brev. Cirka 25                
                                  
                skolorna              
                                 t. 
Syftet med sommar                     
                                       
                              
                                          
                                        
                              gande.       
                                      .  
 
                     självkänsla, alkohol och 
droger                               
                                          
                                        
renoverings                     
                                     
                                  
                                    
      -                            
                                  
                          vi fyra pedagoger 
som handledde ungdomarna och 
skapade verksamheten.  
 
Ansvarig: Stina Lindgren, Hanne Liljeholm. 
 

Ledare: Oskar, Frida Asterhall och Vanja 
Nilsson.  
 
                                              
                                       , 
Robert Dicksons stiftelse, Bostadsbolaget  
           -       , Carl Johans församling. 
 

 
Mistra 
Studie om samverkan mellan aktörer i 
civilsamhället och Göteborgs Stad 
genom forskningsprojektet Kairos. 
Under 2015 har Malin Widehammar 
genom MSF gjort en studie om 
samverkan mellan aktörer i 
civilsamhället och Göteborgs Stad. 
Uppdraget har gjorts inom 
forskningsgruppen Kairos, "Kunskap 
och arbetssätt i rättvisa och socialt 
hållbara städer", under det 
internationella forskningscentret Mistra 
Urban Futures som arbetar med hållbar 
stadsutveckling. Deltagande parter i 
projektet är Göteborgs Stad, Göteborgs 
Universitet, Länsstyrelsen Västra 
Götalands län och Västra 
Götalandsregionen. Fokus i studien har 
varit att undersöka hur mindre 
etablerade aktörer i civilsamhället 
upplever att samverkan och stöd 
fungerar och hur det kan bli bättre.  
 
Ansvarig: Malin Widehammar 

 
              : Göteborgs Stad genom 
forskningsprojektet Kairos. Majornas 
Samverkansförening

 
 

http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/kunskap-om-och-arbetss%C3%A4tt-i-r%C3%A4ttvisa-och-socialt-h%C3%A5llbara-st%C3%A4der-kairos


          

 
                                          , NBV´s musikhus på Lindholmen. 
 

                      - utveckling  

 
                
                         eftermiddagsutbildning i HLR för personalen till 
Sommarverksamheten.  
 
              : Civilförsvarsförbundet  
 
Ekonomi 
Föreningens anställda Vanja Nilsson samt Stina Lindgren har gått en utbildning i Ekonomi genom 
Studium 
 

Idéburet offentligt partnerskap 
Styrelsen utformade ett förslag på samarbete tillsammans med Linda Johannesson, Gun 
Stigelius samt Pia Svanqvist där diskussion fördes kring att ingå Idéburet Offentligt 
Partnerskap. Partnerskapet fastslogs i oktober 2014, här igenom ges medel för lokalens 
kallhyra samt en samordnare i huset under 2015 och 2016.  
 
 

Ekonomi  
 
                                                                                      
                         .  
 
                                                                                              
    ner till vilka projektmedel som kommer att beviljas och bidragens storlek. D            
                 xibilitet inom organisationen                                              
                                                         .  
 

                                                              280 000 kr. Genom IOP avtalet 
som initialt sträcker sig till årsskiftet 2016-2017 ges numera möjlighet till en 
samordnartjänst i huset. Detta har gett större möjligheter att söka stöd till de 
verksamheter som finns samt utveckla nya verksamheter. 
 

  


