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Majornas Samverkansförening 

Verksamhetsberättelse 2012 

Majornas Samverkansförening är ett paraply för föreningar som samverkar i stadsdelen 

med fokus på barn och ungdomsverksamhet. Tillsammans driver vi Aktivitetshuset vid 

Karl Johans torg och en mängd stora som små projekt och aktiviteter – allt från 

Majornadagen till popskola, hip-hop studio, läxhjälp, studiecirklar, allgenerations-

verksamheter, arbetsmarknadsprojekt och mycket mera.  

 

För att bedriva verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbets-

partners. Styrelsen uppdrag är bland annat att etablera en långsiktig ekonomisk 

bärighet för föreningen. 

 

Vi tar socialt ansvar över vår närmiljö. Helhetstanken och vår vision, att vara en 

plattform för kreativa verksamhetsidéer för ungdomar och majbor i olika åldrar samt 

det lokala föreningslivet, är sprungen ur tanken att tillsammans gör vi skillnad.  

 

Det är viktigt att lyfta fram lokal identitet och känslan av att vara i ett sammanhang. Vi 

möjliggör delaktighet och inflytande på invånarnas och föreningarnas gräsrotsnivå. Vi 

knyter kontakter och hittar ny mark att utvecklas och växa på. På samma sätt vill vi 

inspirera andra föreningar och aktörer att samverka över intressegränser. 

 

Medlemmar 

32 medlemsföreningar 31/12 

Azalea BK 
Bouleföreningen Kuling 
Bryggan 
Carl Johans församling 
Enastående föräldrar 
Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN 
Göteborgs Fotbollsförening, GFF 
Hyresgästföreningen Västra Göteborg   
Idéverkstan Majorna 
Junis 
Karins döttrar 
KFUM Göteborg 
KRIS                                                                          
Unga KRIS 
Majornas BK 
Masthuggs församling                          
Majornas IK 

Majornas Missionsförsamling 
Majornas Ungdomsklubb, MUK 
Majornas Schacksällskap 
Masthuggets BK 
Nattvandrarna Majorna-Linné 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
NBV, Göteborg o Bohuslän 
Röda Sten kulturförening 
Sandarna BK                                  
Sjömanskyrkan, Göteborg 
Slottsskogskolonin 
UNF  
Unga KRIS 
Vägen Ut kooperativen                                    
Ösets BK 
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Styrelse 

Vi anordnade extra årsmöte i oktober 2012 med anledning av vår ordförandes avgång. 

Där valde vi även nya ledamöter. 

 

My Welther (ordförande mars-oktober) 

Bertil Freed (ordförande oktober-

december) 

Per Yngve Johansson (kassör) 
Hans Zickerman (sekreterare) 

Magdalena Herrnsdorf  

Kenneth Fahlström 

Åke Bergström (oktober-mars 2013) 

Gunnar Höjman (oktober-mars 2013) 

Mia Örtendahl 

Ersättare 

Anna Ramberg (mars-juni) 

Jan-Olof Snygg 

 
Valberedning & revisor 

Tina Brodin, valberedning   Kikki Johansson, revisor 

Johan Rapakko, valberedning okt-mars 2013. Roger Höög, revisor 

 

Anställda 

Beverly Akonnor 
Mattias Bjurefjäll  
Sandra Bryngelsson  
Anna Bryntse 
Nils Cederqvist 
Christel Gröndahl 
Julia Andrade Hansson 
Midia Keshto 
Katarina Närhi 
Marita Pettersson 
Alexander Sandström 
Leif Skoog 
Karl Sundström 
Malin Widehammar 
Sebastian Welther 
Hugo Welther 
 
 

Övriga 

Alex Camacho Perez 

Prince Alumwinya Alalu 

Andreas Chadien 

Andreas Francetti 

Anna Olsson 

Caprice Lau Galvin 

Christian Boström Hägg 

Fanny Severéus 

Hanna Cervak 

Helena Johansson 

Linn Melbin Holmberg 

Lovisa Björkgren 

Lydia Eman 

Magdalena Klingstrand 

Mai Sundström 

Maja Drakenberg 

Michelle Picheco 

Nea Lundkvist 

Robert Saoski 

Sean Joannides 

Sofi Sydvik 

Sofi Weissglas 

Sonja Bahlenberg 

Stina Hammare 

Viktor Ottosson 

 

Praktikanter 

Magnus Wickberg, Göteborgs Folkhögskola 

fritidsledarlinjen. 

 

Andra 

Susanna Brandin, Kajsa Poidnak, Enver 

Ramirez arbetar på Aktivitetshuset men är 

anställda genom NBV. 
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Verksamhet 

MSF och Aktivitetshuset är nav för många olika verksamheter. Vi engagerar och stöttar 

medlemsföreningarna. Vi utvecklar i samverkan nya verksamheter och föreningar.  

 

 

Aktivitetshuset 
Aktivitetshuset, på Karl Johanskolans 

skolgård intill Karl Johans torg, är en 

mötesplats och centrum för föreningens 

verksamheter. MSF hyr lokalerna, 269 

kvadratmeter, av kommunens Lokal-

förvaltning. Här bedriver våra medlems-

föreningar många verksamheter i egen regi 

och/eller så har vi gemensamma projekt 

under MSF-flagg. 

 

Popskolan 

Under 5 år drev Hyresgästföreningen Västra 

Göteborg i samarbete med MSF och NBV 

”Rockskola” på Aktivitetshuset. Under 2011 

tog NBV över huvudmannaskapet av 

verksamheten för att bättre kunna stötta 

ledare med utbildning och återkoppling. 

Under 2012 bytte Rockskolan namn till 

popskolan. Detta är ett led i att NBV jobbar 

mycket med jämställdhet, och pop är helt 

enkelt mer könsneutralt än rock och lockar 

på det sättet mer flickor till verksamheten. 

 

Popskolan är för tjejer och killar mellan 10-

15 år som vill börja spela i band. Under 

2012 handleddes fyra band under onsdags-, 

torsdags- och fredagseftermiddagarna. 

Vårterminen avslutades med ett läger och 

höstterminen med en avslutningskonsert. 

Målet med verksamheten är att banden ska 

lära sig att samarbeta mot ett gemensamt 

mål som vi sätter upp i början av terminen. 

Samarbetet gäller både på planeringsstadiet, 

i det musikaliska och i hur ungdomarna 

kommunicerar med varandra under repen. 

Det är viktigt att alla i gruppen känner att de 

är delaktiga på ett sätt som passar dem. Som 

ledare försöker jag hoppa in där jag behövs. 

Det kan vara att spela nåt instrument som 

saknas, leda ett samtal eller hjälpa till om de 

kört fast i låtskrivandet. Men jag försöker 

efter vägledning lämna alla beslut åt 

gruppen. I januari målade vi också om 

replokalen. Färg fick vi av Familjebostäder. 

 

Syftet med popskolan är att unga ska få 

fritidsintressen och utvecklas musikaliskt. 

Vi vill också bidra till en mer jämställd 

musikscen. 

 

Antal deltagare: 14pojkar och 11 flickor i 

åldrarna 11-16 år. 

 
Ledare: Susanna Brandin. 

 

Möjliggörare: NBV, MSF, Familjebostäder. 
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Studion 

NBV ansvarar för hiphopstudion. Verk-

samheten bedrivs i studiecirkelform. Syftet 

är att ungdomar ska få fritids-intressen och 

få utveckla sig musikaliskt. Genom att skriva 

text beskriver man också sitt liv och 

bearbetar saker man tänker på.  

 

Under 2012 så målade vi om studion. Det 

var ett stort samarbete där alla var med och 

målade litegrann. Flera av ungdomarna har 

nu släppt egna projekt och uppträtt på olika 

arrangemang. Ledaren Enver har också 

hjälpt vissa ungdomar att göra musikvideos. 

Vissa är helt självgående och har egna 

nycklar, andra är helt nybörjare. 

  

Deltagare: 20 pojkar och 8 flickor i åldrarna 

14-26 år. Verksamheten är helt kostnadsfri. 

 
Ledare: Enver Ramirez 

 

Möjliggörare: NBV. 

 

 
 

Unga Smyckar Stan 

Under våren hade KFUM målarträffar på 

Aktivitetshuset en gång i veckan under 10 

veckor. Unga mellan 13-19 år kom dit och 

fick prova på olika tekniker, men också 

muralmålning. Kursen lockade: Flickor 13-

15 år: 9 st, pojkar 13-15 år 2 st. Syftet var 

att unga ska få utveckla fritidsintressen. 

 

Ledare: Mattias Flising, Benny Cruz, Anna 

Bryntse, Alexander Sandström. 

 

Under hösten fortsatte målarträffarna men 

denna gången på temat ”I havsgruvorna”. De 

fyra träffarna anordnades i samarbete 

mellan MSF, KFUM och Sjöfartsmuseet. 

Under träffarna fick vi veta mer om 

konstnären Torsten Billman samt måla på 

olika teman. Materialet ställdes sedan ut på 

Sjöfartsmuseets utställning om Torsten 

Billman. Deltagare: Flickor 13-15 år: 5 st. 

 

Ledare: Pernilla Ljungkvist, Britta Söderqvist, 

Annika Jensie, Anna Bryntse. 

 

Möjliggörare: KFUM, MSF, Sjöfartsmuseet. 

 
Fotokurs 
Under hösten och våren har 
Hyresgästföreningen fortsatt att bedriva sin 
populära fotokurs ”Mitt Majorna genom 
kameralinsen”. De har träffats varje tisdag 
med 10 tillfällen per termin. Kursen har 
avslutats med digital fotoutställning på 
Sjöfartsmuseet samt en mobil utställning 
som varit med på Megaloppis, Majorna-
dagen, Gröna Vallens dag och Julmarknad på 
Mariaplan. Temat under våren var: 
”Majorna i färg” (i samband med Sjöfarts-
museets HBTQ-utställning) och ”Majorna 
vid vatten”. Syftet är att stärka gemen-
skapen bland hyresgäster i Majorna över 
generationsgränserna. Kursen har varit en 
del av vår satsning på Allgenerations-
verksamheter. Deltagarna har därför ett 
åldersspann mellan 11-85 år. 
 
Ledare: Lotta Andersson 
 
Möjliggörare: Hyresgästföreningen Västra 
Göteborg, MSF, Sjöfartsmuseet. 
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Alla Hjärtans dag-firande 
Alla-hjärtans-dag firande arrangerades som 
ett samarbete mellan Enastående föräldrar, 
MSF och Junis under sportlovet. Ett 20-tal 
barn och deras föräldrar deltog. Vi spelade 
spel, pysslade, lagade mat och avslutade 
med disco. 
 
Syftet var att erbjuda en rolig aktivitet för 
barn till ensamstående under sportlovet. 
 
Ledare: Anna Ramberg, Anna Bryntse, Sandra 
Bryngelsson, Johan Rapakko. 
 
Möjliggörare: Enastående föräldrar, MSF, Junis. 

 
Självförsvar för tjejer och kvinnor 
Initiativet kom från en av våra 
ungdomsanställda och genomfördes av 
henne och tre ungdomar. Tillsammans 
gjorde de en intresseundersökning, hittade 
ledare via Ung Vänster, ansökte om bidrag 
från Fritidsforum, gjorde en affisch och 
marknadsförde allting samt anmäningar. 
Kursen hölls under 4 tillfällen och var även 
den en del av vårt allgenerationsprojekt. 
Ålderspannet bland deltagarna var 13-50 år. 
 
Syftet var att stärka tjejer och kvinnor så de 
inte behöver känna sig rädda när de rör sig 
utomhus. Deltagare: 16 flickor/kvinnor. 
Kursen var helt gratis. 
 
Ledare/ansvariga: Sandra Bryngelsson, Malin 
Widehammar, Tindra Weischelbraun, Victoria, 
Karin Borsch. 
 
Möjliggörare: Fritidsforum, NBV och Ung Vänster. 

 
Junis 
Under höstterminen startade Junis en 
barngrupp på Aktivitetshuset. De träffas 
varje onsdag och har även lov- och 
lägeraktiviteter. Under träffarna har man 
skoj och provar många äventyr och även 
GPS-skattjakt. Junis rekryterade genom att 
visa upp sig på Majornadagen men har även 
varit ute i skolor och informerat, genom 
Aktivitetshusets facebook, MSF:s hemsida 
m.m. 
 
Ledare: Even Landrö, Amanda Ylipää, Jacob 
Arvidsson. 
 
Möjliggörare: Junis, MSF, NBV. 

Breakingkurs 
Under hösten arrangerade vi en kurs i 
breaking. Det var en av våra 
ungdomsanställda som höll i den. Vi 
marknadsförde den genom affischering, 
facebook, hemsida. Kursen hölls till en 
början vid tre tillfällen, men den blev så 
uppskattad så vi förlängde med en 
fortsättningskurs så totalt blev det 6 
tillfällen. Deltagarna var mellan 6-16 år. 
Några föräldrar deltog också. Pojkar: 7 st. 
Flickor: 6 st. Kursen var helt kostnadsfri. 
 
Syfte: att unga ska få fritidsintressen, att 
man ska kunna delta även om man har lite 
pengar. Att sprida breaking i Majorna. 
 
Ledare: Alexander Sandström, Magnus Wickberg. 
 
Möjliggörare: Social Resursnämnd, NBV, SDN 
Majorna-Linné. 
 
 

 
 
 
 

Kurs i Samba reggae 
Idén var att hålla i en kurs i att spela 
sambatrummor för personer mellan 8 - 100 
år. Syftet var att använda musiken som 
språk i att få äldre och yngre att skapa 
positiva bilder av varandra och lära sig att 
samarbeta.  
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Forts. sambatrummor 
Sambatrummorna var en mycket 
uppskattad historia, dock fanns det inte 
tillräckligt med instrument för att göra det 
tillräckligt dynamiskt. Ca 15st deltog i 
sambatrummorna, varav 2 st var i 
tioårsåldern, 2 st över 50 och resten mellan 
20 - 40. Man anmälde sig till alla tillfällen då 
alla kurserna följde en viss logik och ej var 
drop in kurser. Vi repade fyra tillfällen och 
planen var att uppträda på bl.a Tomterock 
och Mariaplans Julfest. Dock blev aldrig 
gruppen redo för ett uppträdande eftersom 
det var ganska så svårt att få ihop något 
arrangemang då nivåerna på deltagarna 
förmåga och musikerfarenhet var så 
skiftande. Om denna verksamhet skulle 
göras igen skulle det nog vara bra att vara 
fler ledare då det inte fanns tillräckligt med 
tid att stötta barnen så mycket som det 
behövdes samtidigt som föräldrar och andra 
vuxna skulle bli utmanade och 
stimulerande.  Alternativt hade det varit en 
idé att fokusera sig på ett åldersspann, t.ex. 
7 - 13. 
 
Ledare: Katarina Närhi 

 
Möjliggörare: Fritidsforum och 
Folkhälsoinstitutet 
 

Läxhjälp 
Iden var att erbjuda barn/unga i åldrarna 
10-15 år läxhjälp från deltagarna på 
Frivilligcentralen Chapman. Syftet var att de 
unga som inte kan få läxhjälp hemifrån, och 
som behöver plugga extra för att få betyg 
ska få hjälp med detta, och att vuxna ska 
känna att de kan bidra med sin något gott 
till den yngre generationen och känna sig 
behövda. 
 
De som höll i läxhjälpen var Kim Taadel och 
Annelie Oredsson från Frivilligcentralen 
Chapman. De var båda pensionerade 
lärarinnor. Kim förskolelärare och Annelie 
SFI lärare. Tillsammans höll de i ca 15 
läxhjälps-tillfällen. Deltagandet var väldigt 
varierande, ibland kom 2st och ibland 7st. 
Sammantaget hade läxhjälpen ca 10 
deltagare.  Många utav de som utnyttjade 
läxhjälpen var redan kända ansikten. Karl 
Johansskolan var inte flitiga i att sprida 
informationen till sina elever och det var 

otydligt i huruvida de själva skulle erbjuda 
läxhjälp eller inte. Läxhjälpen avslutades 
den 11 mars 2013 eftersom det ej längre 
fanns någon på huset som kunde möta upp 
och vara ansvarig för läxhjälpen i och med 
att Katarina och Anna slutade. 
 
Ledare: Katarina Närhi, Kim Taadel, Annelie 
Oredsson. 

 
Möjliggörare: Fritidsforum och 
Folkhälsoinstitutet. 

 
Gitarr och trumkurser 

Under hela året har NBV haft gitarr- och 

trumkurser i Aktivitetshuset. Syftet är att 

unga ska få utveckla sina fritidsintressen 

och dessutom med ett tydligt jämställdhets-

perspektiv. Det har varit 5 trumkurs-

deltagare under 2012, 4 pojkar och 1 flicka i 

åldrarna 14-20 år. På gitarrkurserna har det 

varit 9 flickor och 1 pojke i åldrarna 10-15 

år. 

 

Gitarrkurserna är från 10 år och uppåt och 

finns i tre olika nivåer; nybörjare, nivå 2 och 

nivå 3. Under vår- och höstterminen 

träffades vi under måndagskvällarna och 

hade lektioner under 1,5 timma. Målet med 

gitarrkursen är att deltagarna ska få lära sig 

hantera gitarren på ett avslappnat sätt 

genom att spela låtar som de känner igen 

och känner att de har nytta av att kunna. Det 

ska vara utmanande och kul på samma gång. 

Ambitionsnivåerna är ganska olika, men 

våramål är att deltagarna ska tycka det är 

kul att spela och att de lär sig något nytt 

varje träff, stort som litet. 

 

Ledare: Susanna Brandin och Kajsa Poidnak. 

 
Möjliggörare: NBV 
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Folkkök 
Majornas Samverkans Förening startade 

upp ett matlag, så kallat ”folkkök” i 

november 2012. Iden var att folk i området 

skulle laga mat i huset och sälja till 

självkostnads-pris en gång i veckan. Syftet 

var att skapa gemenskap i Majorna mellan 

alla åldrar och samtidigt erbjuda billig och 

god mat till folk i området. Folkkök har 

fortsatt leva kvar som en ideell verksamhet 

där runt 15 st (13 - 65år) matlagare 

engagerar sig i att laga mat och driva 

verksamheten. Varje vecka kommer mellan 

30 - 70 deltagare för att äta och umgås. 

Många av dessa är barnfamiljer då det finns 

en naturlig arena att umgås med sina barn 

och andra föräldrar genom pysselhörnorna 

och den tillåtande stämningen. Folkkök är 

väldigt generationsöverskridande och det 

brukar vara deltagare mellan åldrarna 0 - 

80. Dessutom finns det en engagerad klick 

ungdomar, där vissa tidigare har varit 

engagerade i f.d MUK, som kommer varje 

måndag (mellan 5 - 10st). 

 

Folkkök har blivit den naturliga 

knytpunkten i området. Här samlas alla 

möjliga olika människor för att träffas och 

umgås utan konsumtionstvång eller strikta 

ramar för hur barnen måste bete sig. Det är 

en blandning mellan ett vardagsrum och en 

offentlig plats där ägandeskapet är stort hos 

besökarna. Dessutom har engagemanget 

från Folkkök runnit över i andra 

verksamheter och bland annat lett till att 

fler deltagare har gått med i Junis barnlekar, 

att ungdomar vill gå med i MSF:s styrelse 

och att fler kommer med ideer kring vad 

som kan göras i huset.  

 

Grovt räknat har ca 50 deltagare varit på 

plats under ca 16 tillfällen. Om vi förutsätter 

att en tredjedel av dessa är nya ansikten och 

två tredjedelar är gamla besökare, så 

uppskattas antalet personer som har 

kommit i kontakt med Folkkök till ca 500 

personer nov 2012 - mars 2013.  

På Folkköks facebook-grupp finns det 130 

medlemmar. 

 
Ansvarig: Katarina Närhi. 
 
Möjliggörare: Fritidsforum och 
Folkhälsoinstitutet. 
 

 
 

Megaloppis 

Sista söndagen i maj var det dags för fjärde 

upplagan av Megaloppis i Majorna. En 

gigantisk loppmarknad som sträcker sig 

över hela Majorna/Kungsladugård och 

Sandarna.MSF deltog som arrangör, hyrde 

ut bord och anordnade också en egen loppis 

samt utställning med KFUM i 

Aktivitetshuset. Det slogs rekord i både 

besökare, antalet loppisbord och insamlade 

kläder/saker till återvinning eller vidare 

försäljning. 

 
Ledare (MSF): Anna Bryntse, Sandra Bryngelsson, 

Alexander Sandström. 

 

Möjliggörare: Hyresgästföreningen Västra 

Sverige, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Renova, 

Myrorna och Wallenstam. 

 

Föreningsverksamhet på Aktivitetshuset 

Utöver verksamhet som MSF arrangerar på 

Aktivitetshuset så har även 

medlemsföreningar verksamhet här. 

Enastående föräldrar har ordnat fester och 

möten. 
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Forts. Föreningsverksamhet på 

Aktivitetshuset 

Azalea BK och GFF har haft styrelse och 

planeringsmöten, föräldra- och lagträffar 

samt utbildningar. 

Hyresgästföreningen Västra Göteborg har 

arrangerat möten. 

UNF har haft musikspelningar i huset. 

 

Annan verksamhet på Aktivitetshuset 

Vi hyr också ut Aktivitetshuset till 

privatpersoner, så länge de är drogfria. 

Därför har det arrangerats ca 10 spelningar 

av ungdomar, ca 7 barnkalas samt något 

enstaka annat arrangemang. 

 

Arrangemang 
 
Majornadagen 
För åttonde året i följd arrangerade MSF 

Majornadagen som ägde rum lördag 22 

september. Syftet är att visa upp förenings-

livets bredd och att skapa gemenskap, glädje 

och stolthet för sin stadsdel. Vi kunde 

glädjas åt ett torg fyllt av människor och 

aktiviteter. Ungdomar från vår musik-

verksamhet fick möjlighet att uppträda på 

den mobila scenen. Antalet besökare 

beräknas till ca 1500 personer.  

 
 Medverkande föreningar och 

verksamheter 

Stenhuset /Kultur & Fritid Majorna-Linne, 
Myrorna, Djurens rätt, Göteborgs Bilkoop 
Göteborgs Karate Kai, Vägen ut, Karins Döttrar, 
Familjebostäder, Hyresgästföreningen Västra 
Göteborg, Azalea BK, Aktiva i Majorna, Carl 
Johans Församling, Masthuggs församling, 
Matteuskyrkan, Frälsningsarmén, KFUM – unga 
smyckar stan, Idéverkstan Majorna,  
Schacksällskapet Manhem, Vänsterpartiet 
Majorna, Miljöpartiet de gröna, Sjöscouterna, 
Frivilligcentralen Chapman, Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet (NBV), Räddningstjänsten, 
Majornas historiska studiecirkel, Ungdomens 
Nykterhetsförbund (UNF), Very Special Art 
Klass 9a Karl Johan skolan,  
NTF Väst, LIME – Göteborg räddningsmission,  
Palles Gatukök. Breaking uppvisning. 

Ansvarig: Anna Bryntse, Alexander Sandström, 
hela MSF-personalen, NBV-personalen och 20 
fantastiska volontärer. 
 
Möjliggörare: Hyresgästföreningen Västra 
Göteborg, SDF Majorna-Linné, NBVs och MSFs 
medlemsföreningar, En Snabb slant. Med stöd av 
Familjebostäder, Bostadsbolaget, Lönns truckar, 
ICA Supermarket Majorna och Wallenstam. 
 

Gröna Vallens dag 

Gröna Vallens dag arrangerades lördag 15 

oktober. Syftet är att boende i Kungsladu-

gård ska få möjlighet att träffas, bjudas på 

olika roliga aktiviteter och få information 

om området. 

Under dagen uppträdde ungdomar som på 

olika sätt är knutna till Aktivitetshuset. Det 

blev pop, akustisk metal, singer-song writer, 

RnB. Under dagen kunde man göra egna 

pins, pyssla, hoppa i hoppborg, göra 

pärlplattor hos Junis, delta i juniorturnering 

i fotboll, köra el-bil med Familjebostäders 

bovärdar, prova fiskelyckan i fiskedamm, 

äta korv, titta på Hyresgästföreningens 

fotoutställning ”En plats i Majorna jag vill 

förändra”, få information om bredband med 

mera. 

Ledare/volontärer (MSF): Anna Bryntse, Jacob 

Berging samt Johanna Dahlsjö Nyström. 

Möjliggörare Majornas Samverkansförening, 

Junis, Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Ösets 

Bollklubb, Familjebostäder och NBV. 
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Julfest på Mariaplan 

Den 6 december arrangerades Julfest på 

Mariaplan. Syftet är att sprida julglädje 

bland de boende samt uppmuntra till lokal 

handel. MSF/NBV ansvarade för 

musikscenen där ungdomar knutna till 

Aktivitetshuset uppträdde samt höll i en 

poängpromenad. Besökarna fick under 

kvällen lyssna på instrumentell techno, 

metal blandat med reggae, pop och visa. 

Företagarna ställde upp med fina priser och 

höll kvällsöppet, Familjebostäder hade 

hästridning på en nordsvensk häst och 

glöggbjudning, Hyresgästföreningen hade 

fått besök av tomten som delade ut små 

paket samt hade fotoutställning, Ösets BK 

sålde fika. 

 

Deltagare: På scen: 5 flickor, 9 pojkar. 

Poängpromenad: ca 40 personer. Besökare: ca 

500 personer. 

 

Ledare (MSF): Anna Bryntse, Malin Widehammar, 
Alexander Sandström. 
 

Möjligörare: MSF, NBV, Hyresgästföreningen 

Västra Göteborg, Ösets BK, Familjebostäder, 

företagarna runt Mariaplan. 

 

Funky disco jam 

14 december anordnade en av våra 

ungdomsanställda ett breaking 

dansarrangemang. Syftet var att sprida 

glädjen i att dansa och att undvika 

konkurrens. Detta gjorde man genom ett 

koncept helt fritt från domare och battles. 

Alexander ville också att det skulle föra 

samman människor från olika generationer, 

därför fanns ingen åldergräns. Detta var 

också en utveckling av breaking kursen på 

Aktivitetshuset.  

 

Ledare: Alexander Sandström 

 

Möjliggörare: MSF, Social Resursnämnd, En snabb 

Slant, Frilagret. 

 

 

 

Projekt 
DreamTeam (Drömfångarna)  
Ett entreprenörskapsprojekt finansierat av 
VGregionen. Deltagarna i projektet arbetade 
under 2012 med att ta fram underlag för ett 
Majotnahäfte- som ett lokal kultu-
rellt kretslopp- där föreningsliv, lokala när-
ingsidkare och ungdomsverksamhet skulle 
 gynna och gynnas av varandra för att stärka 
den lokala identiteten i stadsdelen. Reaktio-
nerna var positiva och visade på att möjlig-
heten finns att finansiera ungdomsverk-
samhet via ett sådant häfte. 
 
Dock bör det hela ledas av en projektledare 
som kan samordna insatserna och det nät-
verk samt ekonomiadministrationen det 
innebär. Projektet avslutades under året när 
medlen från VGregionen tog slut. 
 
Projektgruppen har bestått av: Sebastian Welther, 
Mattias Bjurefjäll, Karl Sundström och Hugo 
Welther. 
 
Möjliggörare: Västra Götalandsregionen. 
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Staden Vi Vill Ha 

Staden vi vill ha är ett demokratiprojekt från 

gräsrötterna med syftet att bidra till ett mer 

hållbart och jämlikt samhälle genom att 

utveckla det demokratiska deltagandet och 

engagemanget i det gemensamma 

samhällsbygget. Under ett års tid har vi 

genomfört en förstudie för att planera och 

organisera projektet Staden vi vill ha med 

målet att göra en medborgaragenda, som 

samlar invånares förslag och prioriteringar 

utifrån den stad de vill ha. Med detta vill vi 

påverkar den politiska diskussionen, 

speciellt under valdebatten 2014, och 

väcker långsiktig lust och drivkraft att 

utveckla demokratin hos medborgare och 

politiker. 

 

Under ett års tid har vi utvecklat och 

förankrat former för vår egna organisering 

och utarbetat projektplanen för Staden vi 

vill ha. I nuläget består Staden vi vill ha av 

en grupp aktivt drivande på runt 15 

personer (i åldrarna främst kring 20-35 år 

och 55-65 år), vilka investerar mycket ideell 

tid i projektet. Utöver dessa finns lika många 

personer som deltar i lite mindre 

utsträckning. Staden vi vill ha växer 

konstant och fler aktiva och stödpersoner 

tillkommer varje månad. Några exempel på 

aktiviteter vi haft är informationsmöten för 

att bjuda in ett brett deltagande till att 

“göra” Staden vi vill ha, kurser i att leda 

möten, haft dialogmöten kring tillgänglighet, 

deltagit i en trafikdebatt och haft 

visionsdagar för att arbeta fram vår projekt-

plan. Vi har fått ett fantastiskt gensvar med 

intresserade medborgare, tjänstepersoner, 

politiker, media och forskare. 

 

Anställda: Malin Widehammar och Marita 

Pettresson 

 

Möjliggörare: Förstudien finansieras av VGR 

Kulturnämd, Hyresgästföreningen i väster och 

Studiefrämjandet. Vi har samarbete med flera 

föreningar ex. Idéverkstan Majorna, Miljöbron 

Västra Götaland, Tidsverkstan i Bergsjön, 

Kryddhyllan i Lövgärdet, MR-forum, Göteborgs 

rättighetscenter. I Göteborg Stad har vi 

samarbete med S2020, Stadsmuséet och 

utvecklingsledare för medborgardialoger i 

stadsdelarna. Vi har också kontakt med 

kommunpolitiker. 

 

 

 

Cross Over Music 

Cross Over Music var ett ettårigt musik-
projekt med fokus på social och musikalisk 
integration bland ungdomar.  Projektet var 
ett samarbetsprojekt mellan KFUM 
Göteborg, NBV, the Music College och 
Majornas Samverkansförening. MSF var 
projektägare.  
 
Projektet pågick 2012-01-01 tom 2012-12-
31. Projektet började bra, med många 
ansökningar, en väl genomförd rek-
ryteringsprocess, motiverade deltagare med 
olika musikaliska nivåer och kunskaper. Vi 
lyckades bra med rekryteringen ur både 
jämställdhets- och integrationssynpunkt. Vi 
hade ett kick-offläger som var helt 
fantastiskt. Deltagarna fann varandra direkt, 
skapade musik tillsammans, diskuterade 
budskap och värderingar. Under den första 
terminen hade vi 2 ensembelgrupper, en 
onsdagsgrupp och en torsdagsgrupp och 
vissa gemensamma aktiviteter. Vi genom-
förde en gemensam spelning tillsammans 
med Music College och spelade på 
Tynneredsdagen. Vi hade workshops - 
röstträning, piano, metal med etablerade 
artister. Dock dök det så småningom upp en 
del samarbetssvårigheter, vilket vi ledare  
bemötte med en framtidsworkshop - vad är 
problemen och hur kan vi lösa dem.  
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Forts. Cross Over Music  
Där framkom bland annat att några av 
deltagarna kände sig stressade och ville ha 
mer sociala aktiviteter. Under den här 
perioden så var det en del deltagare som 
hoppade av. Dels pga tidsbrist, men också 
pga att de hade svårt att komma i tid, att det 
var för lätt/svårt m.m. Därför ändrade vi lite 
upplägget och minskade målsättningen på 
antal spelningar. Under hela våren bloggade 
vi. 
 
Vi hade ett sommaruppehåll juni-juli och 
körde igång igen strax efter skolstart. Nu 
hade vi slagit ihop grupperna till en. Två av 
deltagarna hade sökt Music College, varav 
en kom in. Igen inledde vi med ett kick-
offläger, innehållandes reggaeworkshop och 
STIM-workshop. När vi gick igenom 
höstupplägget kände vissa deltagare att det 
var för mycket och valde att hoppa av. 
Därför tog vi bort vissa moment under 
hösten-musikvideo uteblev, vi spelade in en 
skiva men det blev en singel istället för en 
EP med gästartister, vi satsade på att 
anordna workshops som deltagarna 
efterfrågade. Det blev workshop i 
“fakturering och starta företag”, workshop i 
Spotify,  samt två inställda workshops. Vi 
lärde oss också att registrera oss på 
RecordUnion. Några av deltagarna (4 st) 
gick en studiokurs. Under hösten fick ett 
antal deltagare uppträda med sina egna 
band/soloprojekt på arrangemang vi 
anordnade. Vi anordnade en releasefest 1 
december som deltagarna själva sökte 
medel till, gjorde affischer och spred.  
 
Projektet hade två ben, ett socialt och ett 
musikaliskt. Vi tror att vi har lyckats bättre 
med det sociala, att få deltagarna att mötas 
och samarbeta. Dock har vi inte lyckats lika 
bra med det musikaliska, då det varit svårt 
att lägga sig på en nivå som passar alla. 
 Hade vi gjort om projektet hade vi antingen 
lagt in färre moment eller delat upp det på 
två terminer, där man som deltagare bara är 
med en termin.  
Vi undersökte möjligheterna att fortsätta 
projektet med stöd av Arvsfonden, men 
beslöt oss att inte göra det pga att 
samarbetspartners föll ur. Projektets idéer 
finns kvar, och kanske blir det något läger i 
Cross-over-anda till sommaren. 

Ledare (MSF/NBV): Anna Bryntse, Enver Ramirez, 

Susanna Brandin. 

 

Möjliggörare: MSF, KFUM, NBV, the Music College, 

Utveckling Nordost, Social Resursnämnd, Jane och 

Dan Olssons stiftelse, IOFF Utvecklingsbidrag, 

Hyresgästföreningen Västra Göteborg, SDF 

Majorna-Linné. 

 

 
 

Fotbollslek för yngre tjejer 

Vi har under 2011 varit på skolorna i 

Majorna och Linné. Där erbjuder vi tjejer 

som går i årskurs F-3 att pröva på fotboll 

under lekfulla former och en chans att 

upptäcka bollen som ett naturligt 

lekredskap. Vi hoppas därigenom ge tjejerna 

en chans att våga vara med i fritidens 

spontanidrott och på skolgårdens boll-lekar. 

Många lärare har också berättat att fler och 

fler tjejer spelar fotboll på rasterna. 

 

Varje vecka möter våra 24 ungdoms-

ledare från Azalea/GFF:s damjuniorlag 

över trehundra tjejer ute på skolorna och 

såväl elever som lärare, rektorer och 

föräldrar är väldigt positiva till vår 

verksamhet. Vi erbjuder fotboll på 

fritidstid mellan klockan 15-16 vid ett 

tillfälle i veckan på varje skola, för alla 

flickor som vill vara med. På vårterminen 

kör vi fram till slutet av april då vi ger 

tjejerna möjlighet att fortsätta med 

fotboll i någon klubb nära där de bor. 

Många har börjat i Azalea eller i andra 

närliggande klubbar och vi har även 

lotsat tjejer vidare till andra idrotter.  
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Forts Fotbollslek för yngre tjejer.  

Vi har också jul och våravslutningar med 

fika och diplomutdelning. 

 

Under året har 211 tjejer prövat på fotboll 

på Majornas skolor och med ett snitt på 

160 varje vecka. På Linnéstadens skolor är 

det 254 som prövat på och med ett snitt på 

210 varje vecka. Det vill säga totalt cirka 

370 tjejer sammanlagt varje vecka. 

 

Under våra skolturneringar ”Majcupen” för 

majtjejer och ”Linnéacupen” för linnétjejer 

deltog över 500 tjejer i 43 lag på Karl 

Johans torgs konstgräsplan. 22 

ungdomsledare och funktionärer från 

Azalea och från Aktivitetshuset hjälpte till 

vid två tillfällen i maj månad. Efter matcher 

och lunch avslutades allt med prisutdelning 

med klasspokaler och med medaljer till alla 

tjejer. Tack vare alla inblandade blev det 

två fantastiska dagar. 

 

I november pausades projektet pga sjukdom 

men vi hoppas att projektet ska fortsätta 

under 2013. 

 
Ledare: Christel Gröndahl. Ca 25 kvinnliga 

ungdomsledare har fått timanställningar genom 

projektet. 

 

Möjliggörare: IOFF, Göteborgs Fotbollsförbund, 
SDF Majorna, SDF Linnéstaden, Azalea BK och 
Dunross & Co i samarbete med 
Hyresgästföreningen Västra Göteborg.  
 

Allgenerationsprojektet – När möten 

betyder något 

Vi har sedan 2010 varit delaktiga i ett 

generationsövergripande projekt till-

sammans med Fyrisgården i Uppsala och 

föreningen Trädet i Örebro. Målsättningen 

är att undersöka om ungas drogdebut kan 

senareläggas med hjälp av positiva 

relationer med vuxna som man har tillgång 

till på generationsövergripande mötes-

platser. 

 

Under året har vi genomfört fler gene-

rationsövergripande verksamheter. Folk-

kök, kurser i samba reggae och feministiskt 

självförsvar, läxhjälp, mobil- och datakurser, 

frågesport på Sjömanskyrkan, alla-hjärtans-

dag-fest, Majornadagen, Gröna Vallens dag 

och Julfest på Mariaplan är sådana 

aktiviteter. 

 

Syftet har varit att man ska mötas över 

generationsgränserna. Alla kurser har varit 

mycket uppskattade. Under 2013 kommer 

vi ansvara för en slututvärdering av de tre 

åren som har gått och vi hoppas på en 

fortsättning. 

 

Ansvariga: Katarina Närhi och Anna Bryntse. 

 

Möjliggörare: Fritidsforum och 

Folkhälsoinstitutet. 

 

 

 
 

Camp Remix 

Tidigare år har vi haft något vi kallat 

Rocklov och vi har då märkt att det är få 

eller inga tjejer som söker. Samtidigt har vi 

fått signaler om att det är många tjejer som 

vill. För att möta behovet hos tjejer av en 

liknande aktivitet valde vi att bjuda in tjejer 

på ett tydligare sätt. 

 
Syftet är att unga tjejer/personer som 
definierar sig som tjejer 11-15 år ska få 
spela i band tillsammans, testa att stå på  
scen och lära sig hantera ett eller flera 
instrument. Förhoppningen är också att  
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Forts. Camp Remix 
deltagarna ska känna sig mer bekväma i 
liknande musikaliska sammanhang samt att  
de hittar andra musikintresserade personer 
att fortsätta spela med.  
 
6-10 augusti träffades 12 st deltagare och 
hade workshops i instrumenten trummor, 
bas, gitarr, synth och sång. Förutom detta 
deltog de även i workshops om 
marknadsföring/promotion av sin musik, 
låtskrivarworkshop och ljudtekniks 
genomgång. Deltagarna repade alla 5 dagar 
och avslutade CampRemix med en konsert 
där de framförde sina egna låtar. Alla 
aktiviteter hölls i Majornas Aktivitetshus 
och på musikutvecklings lokaler på 
Stenklevsgatan.  
 
Ledare: Kajsa Poidnak samt tre till ledare. 
 
Möjliggörare: NBV, MSF, SDF Majorna-Linné. 
 

Sommarpraktik för unga 

För nionde året anordnades sommar-

verksamhet för unga i Majorna i årskurs 

åtta. Antalet deltagare i år var 31 ungdomar. 

Inbjudan går ut till skolor i Majorna med 

omnejd, via sociala medier, via 

bidragsgivare exempelvis i trapphusen hos 

bostadsbolag. Ungdomarna söker själva 

plats med ett personligt brev. Cirka 20 % av 

platserna är reserverade för ungdomar som 

kuratorerna på Karl Johan skolan och Sanna 

skolan anser vara i särskilt behov av 

sommaraktivitet. Syftet med sommar-

verksamheten är att ungdomarna genom 

praktiskt arbete får en känsla av delaktighet 

och ansvarstagande över sitt närområde. De 

får dessutom en praktikersättning på 100 kr 

per dag för sitt deltagande, så det blir också 

en möjlighet att tjäna lite egna 

sommarpengar. En av dagarna viks till 

värderingsövningar. I år låg fokus på 

normer och fördomar då detta upplevdes 

vara mest aktuellt och nödvändiga att ta upp 

till diskussion. Förutom gårdsskötsel och 

renoverings-arbeten m.m. håller 

ungdomarna kurser i mobilanvändning för 

pensionärer i samarbete med 

Frivilligcentralen Chapman. Utöver arbets- 

och kursuppgifter blev det kanotpaddling 

och övernattning i Vättlefjäll. I år hade vi 

dessutom möjlighet att anställa tre 17-åriga 

ungdomsledare som själva varit deltagare 

på sommarverksamheten tidigare år. 

Förutom detta deltog tre ungdomsanställda. 

 

Ansvarig: Katarina Närhi. 

 

Ledare: Sandra Bryngelsson, Alexander 

Sandström, Mattias Bjurefjäll. 

 

Ungdomsledare: Beverly Akonnor, Midia Keshto, 

Nils Cederqvist. 

 

Möjliggörare: Hyresgästföreningen Västra 

Göteborg, Poseidon, Wallenstam, Familjebostäder, 

Robert Dicksons stiftelse, Bostadsbolaget, Källfelt 

Byggnads AB, SDF Majorna- Linné.  

 

 
 

 

Ungdomsanställningar Iter 

Iter är ett EU-finansierat projekt som syftar 

till att stötta unga vuxnas inträde på 

arbetsmarknaden. Unga ges möjlighet att 

åka iväg på en volontärresa till ett annat 

EU—land. När man kommer hem får man 

stöttning till att använda sina nyförvärvade 

kunskaper till att ta nästa steg ut i 

arbetsmarknaden. Det kan handla om 

studier, bostad, arbete eller relationer.  
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Forts. ungdomsanställningar Iter 

Ofta är det allting. Göteborgs Stad Social 

Resursförvaltning är huvudman och ett syfte 

med projektet är att den unga personen ska 

få ett tajtare nätverk kring sig. 

 

Under 2011 fick vi möjligheten att anställa 

en ung vuxen genom projekt Iter. Under 

2012 intensifierade vi samarbetet genom att 

teckna ett avtal med Social 

Resursförvaltning. Vi tog under 2012 emot 

två ungdomar som fått anställning hos oss i 

vardera 8 månader. På så sätt har de också 

kvalificerat sig för a-kassa. Deras 

arbetsuppgifter har varit baserade på deras 

intressen och kunskaper, och de har också 

haft arbetstid förlagd hos några av våra 

medlemsföreningar. 

 

Vi hade tur och fick två mycket duktiga 

personer till oss. Den första, Sandra, har 

arbetat med uteskötsel av Karl Johans torg 

och Gröna Vallen, skötsel av Aktivitetshuset, 

Hyresgästföreningens lokaler på Mariaplan 

och GFF-gården samt olika delprojekt. Hon 

har också varit med och arrangerat 

Megaloppis, Fotbollscuper, Alla-hjärtans-

dag-fest samt dialogdag och sommarfest. 

Hon har ansvarat för mobil- och datakurser 

för äldre på Frivilligcentralen en gång i 

veckan och frågesport och social fika på 

Sjömanskyrkan två gånger i veckan. 

Dessutom har hon varit ledare för 14-

åringar under sommarverksamheten, 

lägerledare för UHE och Cross Over Music. 

Hon var ansvarig för genomförandet av 

”Självförsvarskurs för tjejer och kvinnor”. 

Sandra var då pass uppskattad att det ledde 

till två extrajobb genom Enastående 

föräldrar. 

 

Vår andra ungdomsanställning gick till 

Alexander Sandström. Han har arbetat med 

öppen förskola på Frälsningsarmén och 

frågesport och social fika på Sjömanskyrkan. 

Han har varit ungdomsledare för 14-åringar 

på sommarverksamheten, lägerledare för 

13-19 åringar på Know your rights camp, 

scenansvarig för Majornadagen, och arbetat 

med Dialogdag, Julfest på Mariaplan, 

Sommarfest, Julfest. Han har också arbetat 

med uteskötsel och städ liksom Sandra, och 

utöver detta har han varit ansvarig för 

breaking kurser och ”Funky disco Jam”. 

 
Ansvariga: Anna Bryntse och Malin Widehammar 

 

Möjliggörare: Social Resursförvaltning 

 

 
 
 
Know your rights camp 

I juli i år genomförde KFUM Göteborg och 

Majornas Samverkansförening två 

lägerveckor för ungdomar, ett för dem 

mellan 12-16 och det andra för dem 16-20 

år, med inriktning på kultur och mänskliga 

rättigheter. Att ta sin plats är ofta svårt om 

man känner att man inte har några 

möjligheter att göra sin röst hörd. Att få ta 

sin egen plats i det offentliga rummet är en 

rättighet, att uttrycka sina tankar och 

åsikter är viktigt för individen själv, men 

även att ta del av varandras perspektiv.  

 

Totalt hade vi 24 deltagare från hela 

Göteborg. Första veckan hade vi en nästan 

jämn fördelning mellan killar och tjejer, 

andra veckan hade vi en majoritet killar som 

deltagare.  
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Forts Know your rights camp. 

Den fina lägergården vi hyrde ligger i Gråbo 

i Lerums kommun.  

 

Under andra veckan fick lägret ett 

dagsbesök av ungdomar från KFUM 

Göteborgs verksamhet Träffpunkten 

Tillsammans som deltog i de olika  

aktiviteterna. Tillsammans ger ungdomar 

ett sammanhang där de blir sedda som 

individer utan fokus på deras eventuella 

funktionsnedsättning.  

 

Det var viktigt för oss att ledarna på lägret 

skulle ha stor erfarenhet båda av att arbeta 

med ungdomar och av olika konstnärliga 

uttryckssätt. Vi hade två ledare som är 

musiker, två dansare, en dramapedagog och 

två ledare med erfarenhet av  

värderingsövningar och liknande typer av 

aktiviteter.  De två veckorna hade ungefär 

samma upplägg vad gällde aktiviteter men 

blev ändå rätt olika pga. av den stora 

variationen i ålder. Under första veckan, då 

deltagarna var mellan 12 och 14 år, blev det 

mycket lek och lägerliv, bad och andra 

sommaraktiviteter. Fokus låg hela tiden på 

konstnärliga, på dans, teater och musik och 

naturligtvis mänskliga rättigheter.  

 

Ledarna utgick från FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och i viss mån även  

Barnkonventionen när de genomförde pass i 

sina respektive områden. Det dansades, 

sjöngs och spelades teater om svåra och 

viktiga frågor. De fanns också tid till 

diskussioner, värderingsövningar, disco, 

femkamp och spökvandring och mycket 

annat. 

 

Andra veckan var deltagarna som sagt äldre 

och majoriteten var relativt nyanlända. Här 

fanns det mer utrymme för komplexa samtal 

men naturligtvis ägnades en hel del tid åt 

bad, kanotturer, fotboll och andra 

utomhusaktiviteter. Vi är övertygade om att 

vi gav våra deltagare en fin vecka med 

spännande, roliga och givande aktiviteter 

samt en känsla av trygghet och gemenskap. 

 

Ledare (MSF): Anna Bryntse, Alexander 

Sandström. KFUM: Mia Kjellkvist, Magnus 

Hagström, Moa Länne, Mika Mörner, Emma 

Skoglund, Mina Andersson. 

 

Möjliggörare: Wallenstam, Göteborgs Stad, Jane 

och Dan Olssons stiftelse. 

 

 
 

Unga Hållbara Entreprenörer (UHE) 
Unga Hållbara Entreprenörer (UHE) var ett 
projekt som stöttade unga mellan 18-26 år 
att starta och driva egna verksamheter. 
Övergripande syftet var att stödja unga som 
inte är etablerade på arbetsmarknaden för 
att motverka ungdomsarbetslösheten och 
dess negativa verkningar. UHE arbetade 
med DIY, Do-it-yourself, som metod, där 
ungdomarna genom att själva göra sina pro-
jekt och verksamheter ökade sina färdighe-
ter, verktyg, handlingskraft och självförtro-
ende att hitta möjligheter att förverkliga det 
de vill.  

Deltagarna fick främst handledning för att 
genomföra sina idéer men fick även utbild-
ning, studiebesök och små startbidrag. Fo-
kus låg på framarbetandet av hållbara idéer 
ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.  
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Forts. UHE.  

Några verksamheter som deltagarna starta-
de eller utvecklade var bland annat en film- 
och fotoförening, en ungdomsförening som 
gör bland annat återkommande ungdomsdi-
scon, en musikklubb, en turnerande dansfö-
reställning m.m. 

Projektet genomfördes på två olika ung-
domsverksamheter, en i Göteborg hos Ma-
jornas Samverkansförening (MSF) och en i 
Lund hos Lunds Ungdoms- och hemgård.  

Projektet finansierades genom Ungdomssty-
relsen. Hos MSF hade projektet 18 deltaga-
re, 16 killar och 2 tjejer, mellan 18-26 år 
från olika stadsdelar som Bergsjön, Ange-
red, Lundby och Majorna.. Kontakter och 
kurser utvecklades genom samarbeten med 
olika aktörer såsom KulturUngdom, Coom-
panion, Nätverkstan i Väst, Frilagret och 
studenter från Miljöbron. 
Ansvariga: Katarina Närhi och Malin 

Widehammar 

 

Möjliggörare: Ungdomsstyrelsen, Lunds Hemgård 

och samarbetspartners. 

 

Skötsel 
Skötsel av Karl Johans torg och Gröna 

Vallen 

Åren mellan 2007 och 2011 hade MSF 

ansvaret för skötseln av Karl Johans torg 

genom arbetsmarknadsprojektet Navigator. 

Detta avslutades 2011 och under 2012 är 

det våra Iter-anställda med stöd av 

handledning som haft skötselansvaret. Vi 

har utfört arbetet på uppdrag av Idrotts- och 

föreningsförvaltningen och Park- och 

naturförvaltningen. 

 

Ansvariga: Julia Andrade Hansson, Sandra 

Bryngelsson och Alexander Sandström 

 

Skötsel av GFF-gården och 

Hyresgästföreningens lokaler vid 

Mariaplan 

Vi har avtalat skötsel av lokalerna. HGF en 

gång per vecka och GFF fyra gånger per 

vecka. 

 

Ansvariga: Julia Andrade Hansson, Sandra 

Bryngelsson och Alexander Sandström 

 

 

Julfest och sommarfest 

MSF:s årliga sommarfest arrangerades 11 

juni och julfesten den 9 december. 

 

Ommålning av Majornas Schacksällskaps 

lokaler 

I juli månad målade vi om sällskapets 

lokaler på Sannaskolan. 

 

Ansvariga: Alexander Sandström och Mattias 

Bjurefjäll. 

 

 

Utbildning/ 
förenings-
utveckling 
Indesign 

I maj månad gneomförde vi en 2-dagars 

helgutbildning i layoutprogrammet 

”Indesign” efter önskan från medlems-

förening. Inbjudan gick ut till samtliga 

medlemsföreningar. Sammanlagt deltog fem 

personer. 

 
Ledare: Katarina Närhi 

 

Första hjälpen 

I juni genomförde vi en heldagsutbildning i 

HLR. Inbjudan gick ut till medlems-

föreningar. Sammanlagt deltog 10 personer. 
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Studiebesök 

För att informera och entusiasmera till 

liknande samverkan och inflytande-

verksamhet tar vi emot studiebesök. I år har 

vi bland annat haft besök från Fyrisgården i 

Uppsala och SKUNK ungdomsförening på 

Åland. 

 

Konferenser och utbildning 

Vi har deltagit i olika utbildningar. 

 

 Slutkonferens Ekologisk Stadsdel: 

Anna Bryntse, Sandra Bryngelsson, 

Julia Andrade Hansson. 

 Idrotts- och föreningsförvaltningen/ 

ledarskap: Katarina Närhi och Sand-

ra Bryngelsson. 

 Kriterier för föreningsbidrag/SDF 

Majorna/Linné: Katarina Närhi, 

Alexander Sandström. 

 Hållbart ledarskap/Dansforum: 

Anna Bryntse och Katarina Närhi. 

 Stresshantering:Anna Bryntse, Malin 

Widehammar, Katarina Närhi, Ma-

rita Pettersson, Alexander Sand-

ström, Julia Andrade Hansson. 

 Områdesbaserat ar-

bete/Fritidsforum: Anna Bryntse, 

Alexander Sandström, Katarina När-

hi, Magnus Wickberg. 

 

 

 

 
Dialogmöte med politiker och tjänstemän 
Den 11 juni anordnade vi en dialogträff med politiker och tjänstemän med frågor rörande 

föreningslivets roll. Vi fick en mycket bra uppslutning. Vi hade representanter från Idrotts- och 

föreningsnämnden (Anna Johansson), Lokalnämnden (Annelie Nilsson), Stadsdelsnämnden 

(Nicklas Sjöström) samt representanter från förvaltningarna och även social ekonomi/Social 

resursförvaltning. Det enda som saknades var en politiker från Social Resursnämnd.  

 

Frågorna hade skickats ut till politiker och tjänstemän i förväg. Många intressanta frågor 

diskuterades, och även MSF:s situation med att bollas mellan förvaltningar och problemet som 

uppstår när man inte har enskilda medlemmar (vi är en paraplyförening). 

 

Mötet resulterade i att SDN Majorna-Linné försäkrade att de skulle stötta med lokalhyran. 
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Ekonomi 
MSF s ekonomiska existens bygger främst på projektmedel samt kommunala bidrag från 
SDN Majorna/ Linnéstaden. 
 
Som projektorganiserad förening är ekonomin ibland svår att överblicka då vi inte alltid kän-
ner till vilka projektmedel som kommer att beviljas och bidragens storlek – det ställer krav på 
stor flexibilitet inom organisationen – vilket är olyckligt då vi ofta arbetar med utsatta målgrup-
per som är känsliga för förändringar. 
 
Den största fasta utgiften är hyra för Aktivitetshuset på 280 000 kr. Under året har vi fort-
satt arbeta med att tillsammans med olika kommunala aktörer försöka hitta en långsiktig lös-
ning –med att vi hyr en kommunal byggnad – får kommunala medel för att betala hyran, för att 
kunna bedriva  vår verksamhet. Vi har under året haft möten med SDN Majornas ordförande, 
Social Resursnämnd och Idrott och föreningsförvaltningen samt Lokalförvaltningen vilket resul-
terade i att SDN Majorna/Linnéstaden beslutade hösten 2012 att bevilja hyran för Aktivitets-
huset under 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


