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Visionsmöte 20 januari 2016
Närvarande: Resursrestaurangen, NBV, Majornas IK, Komunistiska partiet,
Proletären FF, Majorna-Linné SDF, Kultur 414, Röda sten konsthall, IOGT-NTO
Junis, Majornas Schaksällskap, Enastående föräldrar, Hyresgästföreningen, Sandarnas
BK, Majornas Samverkansförening.
Moderator: Anjelica Hammersjö.
Mötet inleddes med en presentation av Majornas Samverkansförening samt en kort
intro om Mariaträffen som vi kom att prata mer om under mötet. Vi presenterade
också oss själva och fick sätta ord på ”vad som är bäst med stadsdelen”
Sammanställning av ”bäst med stadsdelen Majorna-Linné”
Bykänsla, som ett ”vardagsrum”
Megaloppis, fredsloppet, Karl Johans torg
Slottsskogen och närheten till havet
Levande stadsdel med trevliga människor
Finna innergårdar som blir positiva mötesplatser
Det finns mycket engagemang och är lätt att komma till handling
En kan vara barn länge
Bra självförtroende
Avsaknad av balkonger
Billigt boende
Närheten till allt.
Vi fortsatte med en diskussion för hur vi kan jobba med tre olika mål ”Pröva olika
sätt att samverka över stadsdelen för att minska segregationen”, ”Mobilisera
närsamhället i arbetet mot cannabis” samt ”Utveckla metoder för att stärka jämlik
hälsa genom ökad aktivitet och fysisk aktivitet”
Vikten av att tänka på hur vi ska öka ungdomsinflytandet, vilket är en av MSF´s
grundidé, togs upp som en väsentlig punkt att ha med in i diskussionerna.
Sammanställning av diskussionerna kring att minska segregation
Problem främst mellan stadsdelar inte inom stadsdelen
Folkköket och annan generationsöverskridande verksamhet känns viktig
Träffpunkt med läxhjälp, sommarjobb m.m.
Knyta samman kultur, idrott och odling för en större spridning.
Det är oerhört viktigt med lättillgängligheten. Hur kan vi göra våra verksamheter mer
lättillgängliga – exempel är att utnyttja offentliga platser, få fler föreningar att satsa på
bredden för att behålla fler.
Samverka med stadsdelen
Hur kan fler få ingångar till föreningslivet? Samverkan med fritidsgårdarna dit
föreningar är välkomna att hålla verksamhet.

Sammanställning av diskussionerna kring Cannabis
Vi pratar om att det finns en liberal inställning både bland vuxna och barn
Hur kan vi göra för att minska utanförskapet och få fler tonåringar att stanna i ex
föreningslivet.
Gemensamt läger - stadsdelen - föreningar
Att skapa fler mötesplatser, exempelvis Mariaträffen - Använda oss av utemiljöerna.
Föräldrar på stan - Vuxna vågar se och engagera sig
Generationsöverskridande - Fler vuxna som har koll på ungdomar.
Sammanställning av diskussionerna kring att jobba med metoder för jämlik
hälsa
Lilla fredsloppet - Löpargrupper (finns på Mixgården med nyanlända, Somaliska SK).
Att träffa barn från olika stadsdelar
Minska biltrafiken och öka cyklandet, fler och bättre cykelvägar.
Cykellopp?
Aktivitetsläger
Cykelaffär i majvallen har ett projekt på gång, kan detta finnas i Majorna också?
Retorik och logik - Hur skapar vi ungdomsinflytande där barn och ungdomar i staden
känner sig sedda
Odling - ytor runt omkring, skapar trevligare utemiljöer. Har man en idé kring detta
kan My Welter kontaktas.
Ungdomsstyrelsen i Majorna vill jobba med frågor kring mobbning.
Avslutningsvis diskuterade vi kring Mariaträffen och vad vi kan göra där. Återigen
lyfts ungdomsinflytandet. Vi måste börja i rätt ände och prata med ungdomarna i
stadsdelen, vad vill dem, vad saknas. Hur når vi dem?
Sammanställning av diskussionerna kring Mariaträffen
Idag har Junis visat intresse för en ytterligare barngrupp samt att MSF pratat om att
utöka och köra Tjejskejt i plaskedammen.
414 - har gärna sin teknikutrustning där.
Dialog med ungdomar - hur skapar vi detta? Kontakta skolor, sociala medier.
Kan folkkök vara något för Mariaträffen?
Resursrestaurangen - fermenterad mat
Dela upp dagarna med teman.
Röda sten - Ung och skapande 12-26 år. Dem kan ha nedslag, ex 1 dag/månaden.
Biljardbord och flipperspel.
De äldre, vilka intressen finns där?
En plats att hänga, ett vardagsrum –Vad krävs för detta?
Hitta pengar till en fritidsledare som kan ha öppen verksamhet kvällstid.
Mycket viktigt med kontinuitet för att skapa förtroende.
Fältare från stadsdelen kanske kan droppa förbi någon gång.
Inledningsvis bör vi rikta in oss på riktad verksamhet men finns ett intresse för mer
öppen verksamhet så bör detta ses över. Öppen verksamhet kräver dock mycket större
resurser då kompetent personal behövs på plats. Vi bör trycka på stadsdelen och visa
på vad det faktiskt kostar med en sådan här verksamhet och vad det i sin tur kan ge.

En öppen mötesplats som fångar upp ungdomar kostar lite jämfört med vad en
ungdom som hamnas snett kostar.
Kan vi utveckla ett IOP med social resursförvaltning, vilka möjligheter finns. Som det
ser ut nu finns fortfarande en stor osäkerhet i finansieringen både kring Mariaträffen
och Aktivitetshuset. Finansiering finns för samordning men inte för någon verksamhet
och vi kan inte helt förlita oss på ideella krafter för att ta hand om våra ungdomar.
Avslutningsvis så behövs det kontinuitet och trygghet.

Ett stort tack!
Till er alla som deltog och kom med så mycket idéer och tankar kring hur vi kan
samverka och fortsätta vårt jobb. Som Santiago inledningsvis nämnde så hoppas vi att
ni ser er själva som ambassadörer för föreningen där ute så vi fortsätter vara starka.

