Majornas Samverkansförening
verksamhetsplan 2014
Majornas Samverkansförening (MSF) främjar socialt engagemang i stadsdelen genom att starta och
utveckla nätverk och olika mötesforum. Med ett strategiskt utgångläge vid Karl Johans torg och i
samråd med invånarna och andra föreningar i stadsdelen analyserar MSF behoven av verksamhet
samt vilka målgrupper som börprioriteras och utvecklar nya verksamheter och föreningar efter
behov. Vi arbetar för gemenskap mellan människor av olika åldrar och med olika social, etnisk och
kulturell bakgrund och ideologisk inriktning. Jämställdhet och mångfald genomsyrar all vår
verksamhet.
MSF stöttar och skapar barn- och ungdomsverksamhet i samarbete med ideella krafter i
föreningar och i samverkan med kommunala
verksamheter. Detta arbete sker genom
Aktivitetshuset vid Karl Johans torg, genom
projekt, medlemsmöten, arrangemang,
aktiviteter, kompetensutveckling, nätverk och
samverkan.
MSF engagerar och stöttar medlemmarna, såväl
enskilda som föreningar. 2014 förstärker och
breddar vi samverkan inom föreningslivet samt
skapar bättre förutsättningar för Aktivitetshuset
att fungera som en mötesplats i Majorna för
människor i alla åldrar. All verksamhet i
Aktivitetshuset skall präglas av ekologiskt och
hållbart användande av resurser.
2014 är året som skapar möten och aktiviteter
från vad människor från lokalområdet och från
Göteborg i stort vill göra. Vi har under 2014 inte
något enskilt arbetsmarknadsprojekt som styr
vår inriktning, istället står Aktivitetshuset öppet
för att fyllas med nya initiativ och personer. Året

präglas av att öppna upp för nya sätt att engagera
sig på i MSF. Det aktiva och enskilda
medlemskapet får folk att känna större
tillhörighet, engagemang, mod och ansvar.
Vi inventerar mötesplatser och ökar våra
kontaktytor. Vi lyfter blicken, från Aktivitetshuset
och Karl Johans torg, för att starta verksamheter
tillsammans med samarbetspartners. Vi
samarbetar även med föreningar i andra
stadsdelar och delar med oss av våra
erfarenheter.
Vi utvecklar befintlig verksamhet och skapar
stabila förutsättningar och former för detta. Vi
söker sponsorer till Aktivitetshuset och andra
verksamheter. Ekonomiskt är MSF allt för
beroende av kortsiktiga lösningar som projekt,
engångsbidrag etcetera. En huvuduppgift är att
skapa ekonomisk hållbarhet över tid.
Vi skall axla ett gott arbetsgivaransvar för
anställda och praktikanter.

1. Aktivitetshuset som mötesplats
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.
2013 fördjupar vi arbetet med att MSF:s verksamheter utvecklas av intresserade personer och i samverkan
med våra medlemsföreningar. Vi ska underlätta möten och samarbeten mellan människor och föreningar
och bistå med kunskaper för att skapa nödvändiga resurser för verksamheterna. Vi ska utveckla
aktivitetshuset som mötesplats och som plattform för verksamheter.

Utvecklingsfrågor
Mer engagemang i MSF
Vi ska tillsammans utveckla grunden för en
levande samverkansförening, som är att samla
människor som vill vara del i att skapa
aktivitetshuset och föreningen. För att det ska
vara levande, hållbart, meningsfullt och roligt att
driva aktivitetshuset och MSF så behövs att det
finns ett antal människor som vill och har lust att
göra detta. Vi ska ta vara på de drivkrafter som
finns i de olika verksamheterna och se om vi kan
engagera fler i styrelsen.
Långsiktiga lösningar för hyran av
aktivitetshuset och finansiering av
samordningstjänst
Under lång tid har MSF hittat tillfälliga lösningar
för att finansiera hyran av aktivitetshuset och en
samordningstjänst. Idag har MSF fått hyran
finansierad av Stadsdelsnämnden Majorna-Linné
för 2014. Däremot finns ingen finansiering för
varken drift eller en samordningstjänst för
aktivitetshuset och MSF;s verksamheter. Under
detta år vill vi gå vidare med att hitta mer
långsiktiga lösningar för både finansiering av en
samordningstjänst och för hyran av huset. En
lösning för betalning av hyran är självklart
avgörande för aktivitetshuset. En
samordningstjänst betyder stor skillnad för att
aktivitetshuset, verksamheterna och föreningen
ska fungera smidigt. Många verksamheter är
avhängiga på en samordningstjänst och några kan
klara sig själva. Utan samordningstjänst får
verksamheterna ta över flera uppgifter själva och
de aktiva i föreningen får sköta
samordningsuppgifter utefter egna förmågor.
Därför ska vi söka långsiktigare lösningar för en
samordningstjänst. MSF hoppas att bidrag från
Idrott och Förening skall täcka drift-och
underhållskostnaderna men vet inte i skrivande
stund hur stort belopp man kan vänta sig
därifrån.

Ungdomsarbete
Vi fortsätter att förvalta alla de relationer vi
bygger upp med unga i området genom våra olika
projekt. Vi stöttar dem med det vi har möjlighet
till, allt ifrån hjälp att söka sommarjobb genom att
vara referenser, till att hitta jobb till dem inom
vårt kontaktnätverk eller att få en spelning på en
större scen. Vi deltar också aktivt, i den mån vi
kan, för ungdomarnas bästa genom samtal med
skola, föräldrar och ibland även berörda
hjälpinsatser. Genom vårt nätverk kan vi också
hjälpa unga att få utlopp för sitt intresse, om det
så är teater, musik, dans eller foto. Genom att
lyssna in vad de önskar kan vi scanna våra
medlemsföreningar för att kanske skapa
förutsättningar för de verksamheter som
efterfrågas.
Medlemsnytta och samverkan
Majornas Samverkansförenings grund ligger i
föreningslivet. Allt vi gör ska genomsyras av ökad
medlemsnytta och delaktighet. Det innebär bland
annat att medlemmarna ska få större möjligheter
och uppmuntras att delta i allt förarbete i våra
projekt och aktiviteter. Att vara medlem i
Majornas Samverkansförening innebär att man
får information om vad som händer i stadsdelen
men även större möjligheter att påverka det som
händer i den. MSF är ett forum och möjlighet för
att samverka och för kontakter och bygger på
medlemmarnas egna deltagande och även
initiativ. Hur MSF ska verka för samverkan och
för att vara en mötesplats där erfarenheter utbyts
är något som aktiva och kopplade till föreningen
får forma tillsammans. Det kan vara saker som
regelbundna medlemsträffar, gemensamma
utbildningar, julfest, planering av Majornadagen,
nyhetsbrev och andra goda aktiviteter.
Mötesplats för alla generationer
Vi samverkar med föreningar och intressenter i
lokalområdet för att utveckla Aktivitetshusets
profil som en mötesplats över generationsgränser
genom de aktiviteter som sker på aktivitetshuset
som t.ex. Folkkök och Majspelet.

2. Verksamhet

MSF engagerar och stöttar medlemmarna och medlemsföreningarna. Vi utvecklar i samverkan nya
verksamheter och föreningar.
Våra prioriterade områden under 2014
Utveckla engagemanget och nya sätt att delta i skapandet av Majornas Samverkansförening och
verksamheter på aktivitetshuset. För att bygga en levande förening och aktiviteter på aktivitetshuset som
kommer från lust och engagemang.
Allt vi gör präglas av ungas inflytande, idrott och hälsa, kultur, sociala frågor, integration, jämställdhet och
en ekologisk stadsdel.
Vi samverkar med föreningar och andra aktörer för att skapa det goda mötet mellan unga och vuxna i
stadsdelen. Det kan ske på Aktivitetshuset eller andra platser i närområdet. Vi ger det lokala föreningslivet
möjligheter att visa upp sin verksamhet, få kontakt med nya medlemmar och öka känslan för ”hembygden”
genom att skapa många olika arrangemang.
Vårt bemötande av unga ska alltid präglas av ”hjälp till självhjälp”, eller om man så vill ”empowerment”. De
unga ska stöttas i att ta eget ansvar och göra något själva. Vi kan hjälpa till med kontakter, kunskaper om
finansiering och handledning.

Verksamheter som verkar genom och i samverkan med
Majornas Samverkansförening
Junis barngrupp – Lek och äventyr
Junis, som är Iogt-Nto;s juniorförbund, har
en stor Junisgrupp som har aktiviteter varje
onsdag. De leker mycket lekar, testar roliga
kamratbanor, bakar, gör olika slags
hantverk och testar olika sorters äventyr
som att leta skatter med GPS. Gruppen är
öppen för nya att komma när de vill.
Folkkök
Majornas Samverkans Förening startade i
samarbete med NBV upp ett matlag, så
kallat ”folkkök” i november 2012. Syftet är
att skapa gemenskap i Majorna mellan alla
åldrar och samtidigt erbjuda billig och god
mat till folk i området. Det lagas mat i huset
och säljer för ett självkostnads-pris en gång
i veckan.
Folkkök är väldigt populärt och folk i alla
åldrar är med och deltar och vi bidrar till
gemenskap på höjden och tvären. Det är
mellan 40-80 deltagare varje gång, med ett
snitt på 60 personer. Folkkök har blivit ett
hjärta på aktivitetshuset. Varje gång blir de
överösta med kärlek och tacksägelser. Barn
säger att det är den bästa dagen på veckan
och ungdomar säger att det är som att få

tillbaka sin fritidsgård. Folkkök var en del av
MSF;s Allgenerationsprojekt under 2012
som nu har avslutats. Under 2014 kommer
MSF undersöka finansiering av en
samordningstjänst för folkköket.
Popskolan
Popskolan som drivs NBV och MSF
fortsätter att vara ett komplement till
kommunala musikskolan. Popskolan ger
många ungdomar möjlighet att spela i band,
och verka för större jämställdhet och
integration i musiklivet.
Popskolan är för tjejer och killar mellan 1015 år som vill börja spela i band. Alla band
får handledning anpassad till bandets egna
intressen och behov av bandcoachen Liv.
Det finns rum för både egenskrivna låtar
och covers av favoritbandet. Popskolan
håller hus i den utrustade replokalen på
Aktivitetshuset i Majorna varje onsdag.
Popskolan är en prova-på verksamhet med
målet att deltagarna så småningom ska bli
självgående i replokalen, starta egna
grupper och få egna nycklar till lokalen. Året
avslutas med ngt extra roligt såsom läger,

inspelning och/eller konsert.
Instrumentkurser
NBV och MSF håller instrumentkurser i
gitarr och trummor. Lektionerna hålls som
privatlektioner eller i små grupper,
verksamheten är mycket populär och
jämställdhetsarbetet har gett utdelning då
majoriteten av deltagarna är tjejer.
Under veckodagarna efter skoltid ges det
gitarr, piano och trumkurser på
Aktivitetshuset. Flera olika nivåer finns, allt
från nybörjare till de som spelat i några år.

möjlighet för tjejer att spela rollspel då det
ofta är killar som är med i rollspelsgrupper.
-Filmkvällar för 13 år uppåt
Ungdomarna väljer film för filmkvällarna.
- Feministiskt självförsvar
Bjuda in ledare som kan hålla i feministiskt
självförsvarskurs.
Fotokurs över generationsgränserna
”Mitt Majorna genom kameralinsen”

Hiphop/rnb-studio
Hiphopstudion engagerar ungdomar från
hela Göteborg. Unga i Majorna får en
möjlighet att träffa unga musikintresserade
från andra stadsdelar. Därav blir
Aktivitetshuset en mötesplats inte bara för
de boende i Majorna utan en viktig plats för
integration över stadsdelsgränserna. De
ungdomar som inte är intresserade av det
som oftast bedrivs i kommunala och andra
musikverk-samheter, dvs. instrumental
rock/pop/hårdrock, får ett forum för att
utvecklas. Hiphopstudion drivs av NBV,
MSF och Hyresgästföreningen. MSF
fortsätter att bidra genom kontaktnätverk
och kunskaper i projektsökning, och stöttar
unga ledare att ta ett ansvar över
musikarrangemang. Verksamheten är
dessutom gratis vilket gör den tillgänglig för
alla. Precis som på Popskolan är
målsättningen att deltagarna ska bygga upp
det självförtroende och ansvarskänsla som
krävs för att bli självgående i studiorna.
Ny-uppstart av Majornas Ungdomsklubb
Majornas Ungdomsklubb – MUK, har varit
en ideell ungdomsförening som varit
vilande sedan 2010. De har förut gjort
aktiviteter som anordnat disco, åkt på läger,
bakat, spelat, haft eget tält på Majornadagen
och mycket mer. Nu vill några ungdomar,
som har varit i kontakt med aktivitetshuset
sedan flera år, starta upp MUK igen!
Aktiviteter de vill göra genom MUK är
följande;
- Rollspelsgrupp
En grupp som träffas och spelar rollspel
tillsammans. Främst vill gruppen ge

För fjärde året anordnas en fotokurs på
Aktivitetshuset av Hyresgästföreningen
Västra Göteborg. Vid tio tillfällen får
deltagarna lära sig mer om komposition,
ljussättning, kamerans olika inställningar,
studiofotografering m.m. Det brukar bli en
eller två utställningar per termin, varav en
brukar vara på Sjöfartsmuseet. Varje termin
bestäms ett ämne för utställningarna, ett
ämne som utgår från Majorna. Tidigare har
det varit: ”Min favoritplats i Majorna”, ”Min
granne”, ”En plats i Majorna jag vill
förändra”, ”Majorna i färg”.
Kursen är öppen för alla mellan 12-100 år,
tjej/kille/kvinna/man spelar ingen roll.
Staden vi vill ha
Staden vi vill ha är en nystartad
gräsrotsprocess i Göteborgsområdet som
genom medborgardialog vill ta fram
medborgarnas samlade förslag och
prioriteringar. Planen är att göra en
medborgaragenda, som samlar invånares
förslag och frågor, som påverkar den
politiska diskussionen, speciellt under
valdebatten 2014, och väcker en lust och

driv att utveckla demokratin hos
medborgare och politiker
Processen görs främst genom workshops,
medborgarmöten och en
medborgarstämma. Stämman arrangeras i
mars 2014 där förslagen och prioriteringar
diskuteras av medborgare, nätverk och
föreningar om vilken stad man vill se.
Löpande under processen kommer det att
föras en dialog med politiker och
tjänstemän. Initiativet har tagits av
Idéverkstan Majorna, Hyresgästföreningen,
Omställning Göteborg, Nätverket Gemensam
Välfärd, Studiefrämjandet och genomförs i
samverkan med MSF. Nätverket ”Staden vi
vill ha” vill skapa ett utrymme för att
gemensamt ta tag i att forma det samhälle vi
vill ha och vi välkomnar alla som vill vara
med.
Filmstudio
Föreningen ”Alla har en historia att berätta”
har installerat en ny filmstudio i
aktivitetshuset.
De är en ideell förening som brinner för att
göra independent film av alla olika slag, som
dokumentärfilm, spelfilm, kortfilmer, och
musikvideos.”Vi tror att ALLA HAR EN
HISTORIA ATT BERÄTTA och vi vill berätta
dom.” I filmstudion verkar filmmakare från
hela staden med att producera och redigera
film. De verkar som ett kollektiv som hjälper
varandra med filmning, ljus, ljud,
skådespelare och allt som behövs för
independent film.
Fotbollslek för yngre tjejer
Efter en tids sjukskrivning har vi goda
förhoppningar om att köra igång
fotbollsleken igen. Fotbollsleken erbjuder
tjejer som går i årskurs F-3 i Majorna och
Linné att pröva på fotboll under lekfulla
former och få en chans att upptäcka bollen
som ett naturligt lekredskap. Vi hoppas
därigenom ge tjejerna en chans att våga
vara med i spontanidrott på fritiden och
skolgårdens bollekar.
Fotbollsleken arrangerar även Maj- och
Linnécupen. Jämställdhetsprojektet
genomförs i samverkan med Azalea BK och
MSF.

Sommarverksamheten
Sommarverksamheten riktar sig till 14åringar från Majorna-Linné. Syftet är att
skapa en större ansvarskänsla för sitt
område, avlasta föräldrar under
sommarlovet, att unga ska känna att deras
arbete är viktigt och att de gör skillnad.
Sommarverksamheten bedrivs i samarbete
med bostadsbolag i området, SDN och
föreningar. Vi vill utveckla
sommarverksamheten under 2014 genom
att:
söka finansiering för att anställa och
premiera fler unga ledare
utveckla ledarskapsutbildningen
ungdomarna ges möjlighet att diskutera
förhållningssätt till droger och alkohol
fler ideella föreningsledare ges möjlighet
att delta
verka för fler arbetsplatser i närområdet
verka för ett långsiktigt och hållbart
samarbete med samarbetspartners
Sommarläger med kulturinriktning
Vi arrangerar ett sommarläger med
kulturinriktning tillsammans med KFUM,
finansierat till största del av Wallenstam
liksom förra året. Lägret ska hållas på
Gråbogården och vara så billiga som möjligt
för att alla barn, speciellt barn till
ensamstående som är vanligt i Majorna, ska
ha råd att följa med.
Majornaspelet
Med utgångspunkt i Hyresgästföreningens
vision om ”Ett tryggt boende där människor
och samhälle utvecklas”, vill vi med
skapandet av ett bygdespel / Community
theatre, tillsammans med ungdomar och
vuxna skapa möten över gränser; bakgrund,
stadsdelsgränseroch generationsgränser.
Stadsdelen Majorna har många historiska
miljöer för Community Theatre som vi vill ta
vara på. Här finns "titthål" ner i tiden före
vår tids Göteborg, när staden utanför
vallgraven bestod av små, idylliska trähus.
Nästan överallt är de försvunna, men i
Gathenhielmska reservatet finns de som tur
är kvar.

I projektet kommer den moderna och den
historiska världen mötas.
Första fasen innebär researcharbete och
intervjuer för att hitta historier, som annars
riskeras att glömmas bort. Utifrån det
material som hittas skrivs sedan en
stadsdelpjäs. Visionen är att skapa
nergifylld, poetisk och musikalisk
föreställning om Majorna tillsammans med
föreningar, skådespelare, dansare och
musiker.
Majornas Folkbio
Folkbion är ett forum för att visa film med
jämna mellanrum. Vid varje film ges det
möjlighet för diskussioner om filmen och
det som filmen handlar om. Medlemmarna
skriver själva upp sig som arrangörer och
MSF ordnar med fikakassa. Visningarna sker
i samarbete med NBV och med avtal hos
Swedish Film.
Returverkstaden
Vi slänger för mycket! Nu kan du på MSF
lära dig att bygga nya saker utav gammalt.
Efter att man genomgått en liten rundtur i

verkstaden är man välkommen att delta i
verksamheten. Returverkstaden har några
fasta tider med ledare men man kan även
boka i kalender och komma in och jobba
själv.
Tjejskejt
Tjejskejt vill vi uppmuntra och peppa
tjejer att ta för sig av den lilla
skejtpark som finns på Karl
Johansskolan utegård. Ytan används
mest av killar, ofta äldre ungdomar
och unga vuxna. Det har således varit
svårt för tjejerna att våga sig fram,
äldre kvinnliga förebilder har saknats.
Tjejskejten ger deltagarna,
uteslutande tjejer, det lilla startmod
som behövs för att börja rulla över
kullarna på torget. Deltagarna får nya
förebilder inom skejt tack vare ledare
My och hennes vänner som ofta
besöker. På sikt vågar tjejerna sig hit
även andra kvällar i veckan.
Verksamheten är gratis och MSF lånar
ut brädor och skydd samt bjuder på
vatten och ibland musik.

Verksamheter MSF undersöker möjligheterna för
hur organiseringen ska fortsätta
Genom åren har MSF varit delaktiga och/eller varit en av huvudaktörerna att samordnat flera av
arrangemang i stadsdelen. Det är t.ex. Majornadagen, Gröna Vallens dag och Julmarknaden vid
Mariaplan som alla brukar vara väldigt lyckade, uppskattade och värdefulla för gemenskap och
som mötesplatser. MSF brukar ha någon form av samordningstjänst som kan lägga tid på att
söka pengar för samordning av dessa arrangemang och för att vara del i att organisera
aktiviteterna. I år när verksamhetsplanen sätts är frågan om att hitta finansiering för
samordningstjänst inte klar och den nya styrelsen är inte ännu på plats. Det är viktigt att den nya
styrelsen är med och tar fram vad den vill, kan och på vilket sätt den vill arbeta.
Därför läggs i detta skede vikt vid att MSF ska undersöka möjligheterna för hur drivandet av
dessa verksamheter ska fortsätta, och vilken del MSF ska ha i det. Organiseringen kan göras på
olika sätt, med olika föreningar, aktörer och individer involverade. Självklart tror vi på att dessa
arrangemang ska fortsätta att förgylla stadsdelen!
Majornadagen
MSF ska undersöka möjligheterna för
organiserandet av Majornadagen och MSF;s
del i detta.
Om Majornadagen
Majornadagen ligger traditionsenligt en helg
i september. Vi vill fortsätta att verka för att
föreningar och andra aktörer i stadsdelen
ska öka sitt nätverk genom att delta i
förarbetet, samtidigt som arrangemanget i
sig innebär en unik möjlighet att få visa upp
sin verksamhet på olika sätt. Vi vill ge
möjligheter till andra att anordna allt från
informationsbord till uppvisning eller
workshop. De över 90 aktörer som varit
med tidigare år välkomnas tillbaka 2014, vi
vill även att ännu fler har möjlighet att delta.
Musiklivet, företrädelsevis unga, ges
möjligheten att uppträda på en stor scen. Vi
vill fortsätta att ge ungdomar chansen att
vara ledare och funktionärer.
Gröna Vallens dag
MSF ska undersöka möjligheterna för
organiserandet av Gröna Vallensdag och
MSF;s del i detta.

Om Gröna Vallensdag
Syftet med Gröna Vallens dag är att boende i
Kungsladugård ges möjlighet till en
familjedag i nära samarbete med
föreningsliv och andra aktörer såsom tex
Familjebostäder. Även här ska unga musiker
ges möjlighet att uppträda för en publik, för
föreningslivet att visa upp sin verksamhet
och unga och vuxna att mötas på ett
otvunget sätt.
Julfest på Mariaplan
MSF ska undersöka möjligheterna för
organiserandet av Julfest på Mariaplan och
MSF;s del i detta.
Om Julfesten på Mariaplan
Syftet med Julfesten på Mariaplan är att
bidra till något som på sikt kan komma att
bli en julmarknad. Vi hoppas att det lokala
företagandet satsar på att skapa en levande
stadsdel även vintertid. En mötesplats för
alla och en möjlighet för den unga
musikscenen att visa upp sig. En möjlighet
för föreningslivet att visa upp sin
verksamhet och bredda sitt nätverk.

Förslag på nya aktiviteter
Här presenteras dessa idéer för MSF och personer kopplade till aktivitetshuset att undersöka om
det finns människor som vill arrangera aktiviteterna. Det finns intresse för dessa aktiviteter
även från deltagare i folkkök.

Kulturcafé
Ett kulturcafé skulle vara en mötesplats med
olika kulturella inslag. Det skulle vara en
plats för artister, konstnärer och den som
vill att uppträda eller visa upp något som
spelningar, konst, poesi och annat. Amatörer
som professionella. Detta kan göras som
både en öppen scen och som bokade akter.
Det kan även göras ett ”Speakers Corner”
där de som vill kan ta upp en fråga för
diskussion eller annonsera något för fler att
engagera sig i. Ett forum för samtal och
engagemang.
Det finns många på aktivitetshuset som
skulle ges tillfälle och plats att uppträda och
även för folk från stadsdelen och andra
stadsdelar. Det skulle vara en mötesplats för
människor att träffas och för gemenskap.
Självklart med fika. Kulturcafét skulle vara
med jämna mellanrum som varannan vecka,
en gång i månaden eller en kväll varje vecka.
MSF ska under året undersöka om det finns
intresserade som vill arrangera ett
kulturcafé.
Ensamkommande unga flyktingar
MSF har varit i kontakt med Charlie
Buyondo, anställd på ett boende för
ensamkommande unga flyktingar och ska
arbeta vidare för att dessa ungdomar enkelt
skall få ta del av MSF verksamhet och
påverka dess innehåll.

