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Verksamhetsberättelse 2019

Inledning
Verksamheten i MSF har fortsatt med full fart under 2019. Aktivitetshuset är brukat och bokat 
veckorna igenom, dels av de föreningar som är medlemmar och har egna lokaler i huset och av 
andra som arrangerat kurser och mer tillfälliga events i enlighet med MSF:s stadgar och mål.
Även det här året har föreningen haft ett IOP, Idéburet offentligt partnerskap, som del av 
finansieringen av basverksamheten. Leksaksbiblioteket har drivit projekt med bidrag från Allmänna 
Arvsfonden.
Folkkök har varit framgångsrikt och besöksantalet har vuxit.
Året har inneburit vissa utmaningar för personal och styrelse p g a sjukskrivningar. Vikarie har täckt 
upp, men det har ändå varit ett lite rörig och tufft verksamhetsår. Stora delar av styrelsen har varit 
ny, kommunikationen har inte flutit riktigt, vilket också gjort att verksamheten ibland blivit lidande. 
Trots detta har Aktivitetshuset fortsatt vara den viktiga mötesplats den är, föreningarna där har 
genomfört sin verksamhet, nya har tillkommit och många projekt har genomförts under MSF:s 
paraply.

Folkkök
Folkkök arrangerades i Aktivitetshuset, Majorna, 13 gånger under vårterminen 2019. Antalet 
besökare har ökat från 50-60 personer per tillfälle tidigare år, till ca 80. På avslutningen den 20 maj 
kom 131 besökare.  Totalt åt ca 1 050 personer svinnmat i Folkkök under våren.

Det var stor blandning av åldrar (12 procent var barn), så målet att vara generationsöverskridande 
nåddes. Antalet besökare och volontärer från andra stadsdelar och andra länder har ökat och 
genom ett samarbete med Kultur 4ür Alle fick Folkkökspubliken ta del av ung kultur från alla delar 
av Göteborg. 

Under sommaren söktes medel från samarbetspartners så att höstens Folkkök skulle kunna 
genomföras och varje måndag från den 7 oktober till 9 december har kön ringlat långt utanför 
dörren till Aktivitetshuset. Redan efter 30 minuter efter Folkkök öppnar brukar lokalen vara full, då 
det inte finns möjlighet att ta emot mer än 80 matgäster. Totalt deltog ca 800 personer i Folkkök 
under hösten.

ResursRestaurangen har lett matlagningen under 2019. Innan matgästerna anländer har maten 
lagats tillsammans med volontärer. Volontärerna kommer dels för att laga mat men många också för 
att öva på sin svenska, träffa nya vänner och skapa eller upprätthålla ett sammanhang. De kommer 
från hela Göteborg och här möts gammal och ung. Några av våra äldre volontärer har uttryckt att 
det hjälpt mycket för att bryta deras isolering och att möjligheten att få träffa yngre personer som 
de vanligtvis inte möter i sitt liv har betytt mycket för deras livskvalité. 

Förutom att Folkkök är ett gemensamhetsprojekt så handlar det också om klimatarbete, genom att 
begränsa matsvinnet. All mat lagas utifrån svinn och Folkkök bidrar till att minska matsvinnet, sprida 
kunskap om vad vi tillsammans kan göra för att minska det, och är en plattform för samtal om hur 
vi kan leva mer hållbart. Intresset och behovet att få prata om klimatfrågor och behovet att få göra 
något konkret för miljön är stort både hos volontärer och besökare. Här fyller Folkkök en viktig 
funktion. 

Marika Annell har ansvarat för Folkkök från MSF:s håll under året.

Folkkök har arrangerats med stöd av Familjebostäder, Bostadsbolaget, Wallenstam, Poseidon, 
Hyresgästföreningen, ekologisk stadsdel Majorna, Carl Johans Pastorat, NBV Väst, Franska bageriet 
och Hemköp Stigbergstorget 



Studiecirklar i odling, Majorna
Under 2019 har MSF hållit i åtta studiecirklar i Majorna med teman kring odling. Studiecirklarna har 
drivits som ett samarbete med Hyresgästföreningen Västra Göteborg och NBV. 

Tanken med studiecirklarna har varit att hjälpa och stödja odlingsgrupper att komma igång eller få 
mer kunskap. Odling i stan får oss att reagera och tänka kring hur mat produceras och hur det 
påverkar miljön. Allt fler inser att maten behöver produceras mer lokalt av resurs-, miljö– , och 
rättviseskäl. Det finns också en längtan efter att påta i jorden och en vilja att bidra till en grönare 
mer livsvänlig stadsmiljö. Att odla tillsammans skapar en gemenskap i ett bostadsområde och 
ansvarstagande för sitt närområde. 

Det är Marika Annell som hållit i odlingskurserna och de har riktat sig till Ankargatans odlare, 
Lugnets odlare, Hängmattans odlare, Gråbergets odlare, Polstjärnans odlare, Bolmörtens odlare, 
Besksöteodlarna, Majvikens odlare. 

Totalt har ett drygt 60-tal personer deltagit i studiecirklarna under året och de har bestått av tre 
träffar per cirkel.

Medverkan i Hållbara Hammarkullen
MSF har i samarbete med Hyresgästföreningens projektledare Alfredo Torrez och NBV hållit i 
studiecirklar och odlingsträffar i projektet Hållbara Hammarkullen. 

Under våren hölls en studiecirkel med tre träffar. Under hösten har det varit två träffar där en 
gjorts som Annan folkbildning och den andra som Kulturprogram. 

Totalt har 45 vuxna och en hel del barn deltagit i årets aktiviteter.

Tisdagsfika med odlingsteman 

Tisdagsfika, som haft odling som tema, har under 2019 genomförts som ett samarbete mellan MSF, 
HGF Västra Göteborg och NBV. 

Dessa mötesplatser har under några års tid har arrangerats av HGF Västra Göteborg.  Marika 
Annell har hållit i träffarna och varit föreläsare. Eftersom träffarna varit populära beslöt HGF att 
samarbeta med MSF under 2019 för att fortsätta med tisdagsfika vid sex tillfällen under våren. De 
har hållits i HGF:s lokal på Mariaplan.

Drygt 110 personer har deltagit i tisdagsfikorna. Max 20 personer har kunnat tas emot per tillfälle 
och flera har snabbt blivit fulltecknade.

Sommarpraktiken
I samarbete med de lokala bostadsbolagen, Stadsdelsnämnden och lokala föreningar och 
organisationer har Majornas Samverkansförening (MSF) i över 10 år anordnat sommarpraktik i 
Majorna-Linné för åttondeklassare. Tanken är att ungdomarna, genom Sommarpraktiken, ska få en 
chans att prova på att jobba,träffa nya vänner, lära sig om arbetslivet och genom praktiken ska 
känna större delaktighet i stadsdelen/staden. Medverkan i praktiken är gratis, MSF bjuder på frukost 
och lunch och ungdomarna får 100 kronor i fickpengar per dag de deltar (oavsett aktivitet). 

Även detta år var det många sökande till praktikplatserna. Tack vare god finansiering hade vi 
möjlighet att erbjuda sommarpraktik till totalt 40 ungdomar under två niodagars-perioder: 2-12 juli 
samt 6-16 augusti. Platserna blev uppbokade och i år hade vi fulla grupper med totalt 40 deltagare, 



24 flickor och 16 pojkar, från fjorton olika stadsdelar och femton skolor. 

Vem som helst som är 14-15 år är välkommen att söka till sommarpraktiken. Men i 
urvalsprocessen tar MSF hänsyn till särskilda behov, socioekonomiska aspekter, om du är 
nyinflyttad etc. Liksom tidigare år var några av platserna reserverade till ungdomar som har kontakt 
med SSPF (Forum för informationsutbyte mellan skola, socialtjänst, polis och fritid), eftersom dessa 
ungdomar är ofta i extra behov av en sommaraktivitet. Målet är att skapa så blandad grupp som 
möjligt vilket vi lyckades rätt väl med i år det var någon enstaka som kände varann sen innan 

Årets fyra ungdomsledare kom från olika bakgrund och utbildning, men samtliga med erfarenhet av 
att arbeta med barn och/eller ungdomar. Inför sommaraktiviteterna fick de, förutom dagar med 
planeringstid, HLR-utbildning och en kurs i normkritik, härskarteknik och ledarskap. De blev en 
väldigt välfungerande och sammansvetsad grupp.

Lärdomar är bl a att ha mer tid för utvärdering, att fundera över vissa aktiviteter, t ex paddling, och 
att bjuda in någon representant från Ung LO i avsnittet som handlar om introduktion till 
arbetslivet. 

Praktikens sociala fokus har visat sig framgångsrikt under åren och även 2019 skrev många av 
ungdomarna att de lärt känna nya kompisar under sommarpraktiken och lärt sig mycket nytt som 
de kommer att ha stor nytta av i framtiden. 

Sommarpraktiken anordnas av Majornas Samverkansförening tillsammans med Wallenstam, 
Sandarnas BK, Bra Säkerhet, Mariaträffen, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Robert Dicksons 
Stiftelsen och SDN Majorna/Linné. 

Sommarpraktiken möjliggjordes tack vare ekonomiskt stöd från: Bostadsbolaget, 
Familjebostäder, Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Robert Dicksons Stiftelse, Wallenstam, Carl 
Johans pastorat, Skandia ideer för livet, Länsförsäkringar och SDN Majorna/Linné. 

Aktivitetsläger
Även sommaren 2019 hade Majornas Samverkansförening (MSF) möjligheten och glädjen att 
arrangera Aktivitetsläger. Under två veckor i juni fylldes Aktivitetshuset med närmare 40 barn i 
åldrarna 6-12 år från Majorna-Linné, Biskopsgården, Kålltorp, Kungssten, Askim, Billdal, Gårdsten, 
och Västra Frölunda. Nio dagar fulla av liv, lek och gästande föreningar och organisationer som lät 
deltagarna prova på och berättade om sina verksamheter. 

Syftet med Aktivitetslägret är att öka barnens känsla av delaktighet i sin egen hälsa, där hälsa ses i 
ett vidare perspektiv och innefattar både fysiska och psykiska aspekter. Vi vill stärka deltagarnas tro 
på sin egen förmåga genom att, på ett positivt sätt, introducera olika fritidssysselsättningar över 
hela staden, i samarbete med föreningslivet.

Vem som helst i rätt åldersspann är välkommen att söka till lägret. Men MSF riktar sig i första hand 
till de barn och ungdomar som inte redan är aktiva eller av olika andra anledningar kan ha extra 
behov av sommaraktiviteter. Aspekter som vägs in är neuropsykiatrisk funktionsvariation, 
föräldrarnas begränsade ekonomi etc. MSF samarbetar därför med kuratorer och skolsköterskor 
på skolorna i Göteborg och har kontakt med FaR-teamet i Väst, som jobbar med fysisk aktivitet på 
recept för barn och unga. 

Under dagarna som barnen deltagit har de haft besök av Capoeria CVUM, Mellanmålstrix, 
Improvisationsteater, ultimate frisbee med La bamba samt dans hos Danzlagret och besök på 4H-
gården i Kättilsröd. Ungdomsledarna höll även i lekar och pyssel och deltagarna fick prova att spela 
instrument i replokalen (Popskolan/NBV). De större barnen fick ge sig ut i grupper tillsammans 
med lägerledarna på gerillaodling och plantera frön runt om i Majorna. 

Framgångsreceptet denna sommar var att samtliga ledarna är kompetenta, ansvarstagande och 



engagerade individer. De eftersökte utbildning i livräddning i vatten inför nästa år.

Aktivitetslägren anordnas av Majornas Samverkansförening i samarbete med 
föreningarna Capoeira CVUM, Danzlagret, FaR-teamet Göteborg väster, Kättilsröds 4H, La 
Bamba Frisbee, Alingsås Improvisationsteater , Junis.

Aktivitetslägren möjliggjordes tack vare stöd från Göteborgs Stad SDN Majorna/
Linné, Hyresgästföreningen Västra Göteborg, Wallenstam, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs 
Minne, Svenska kyrkan Carl Johans församling, IOGT-NTO:S Junior förbund JUNIS, Skandia, 
Länsförsäkringar, BraSäkerhet, ICA Effkå Majorna.  

Majornadagen  
För andra året i rad firades Majornadagen vid Plaskis, Mariaplan. 
Även om vädret inte var fullt lika lysande som 2018, så blev det en god uppslutning, både på 
deltagar- och besökarsidan. Fler mataktörer än någonsin (Agape, Palles gatukök m fl) bidrog till en 
skön bredd på matfronten. På scenen uppträdde ungdomar från stadens alla hörn (Biskopsgården, 
Hammarkullen, Lundby och Majorna), seniora tangodansare, finbesök i form av discodrottningen 
från Örebro (Clara Alm) och det lokala swingsvänggänget Gothenburg City Stompers.  
 
Ytan runt själva plaskdammen fylldes av entusiastiska loppisförsäljare, allt ifrån böcker, filmer, 
vinylskivor, till barnkläder och växter fanns till salu. MSF:s egen ungdomsverksamhet var på plats 
och höll i popcornmaskinen, samt de tre olika hoppborgarna som var knökfyllda med glada barn. 
Förvaltningen och polisen var också på plats, samt en uppsjö av lokala föreningar 
(Hyresgästföreningen, Majornas Schackklubb, Svenska kyrkan m fl).  
Det var helt enkelt ett mycket lyckat arrangemang.

Luciafirande Mariaplan 
Årets Lucia vid Mariaplan bjöd på nybakade bullar och varm choklad från Agape, nya komposter 
från Kompostbutiken, extraöppet med specialerbjudanden från de lokala handlarna, föreningsfika 
med Majornas Samverkansförening, Ekologisk stadsdel Majorna, en barnkör utanför Enoteca 
Maglia, samtal om hållbara hyror för alla lucior hos Hyresgästföreningen, julgruppsworkshop och 
julklappsbattle mellan tomten och Leksaksbiblioteket. Allt avslutades med en rejäl eldshow. Vädret 
var tyvärr inte det minsta juligt, men det var trots detta en god uppslutning och alla besökare 
verkade nöjda och glada. Några av förra årets aktörer mäktade inte med att delta (t ex 
Familjebostäder), vilket blir ett utvecklingsområde inför firandet under 2020.  
 

Fritidsbanken
Fritidsbanken har haft sin verksamhet på Plikta och varit bemannad varannan lördag, ca fem timmar.
På Fritidsbanken kan man välja att låna under dagen, s.k. dagslån, eller låna hem i maximalt två 
veckor. Det har främst varit dagslån som förekommit. Vissa saker som t ex skridskor eller skidor 
har varit populära att låna hem på veckolån. 
Utbudet av saker man kan låna, varierar stort och är beroende på vad folk, samt i vissa fall företag, 
har skänkt.
Det som har lånats mest har varit rollerblades, skateboards, sparkcyklar och mindre cyklar. 
Skyddsutrustning finns också att låna.
Antalet besökare varierar, mycket beroende av vädret, och antalet lån har pendlat mellan 5-20 per 
lördag.
Alla är oerhört tacksamma över att vi har funnits där och så glada över att det är gratis. Det finns 
även dem som "bara" är ute på en promenad i Slottsskogen, som stannar till för en liten pratstund. 



De frågar var det är för något, om de kan skänka saker etc, och samtliga tycker att det är ett 
fantastiskt initiativ.
När trycket varit lågt under öppettiderna har de skänkta sakerna inventerats och kategoriserats. 

Leksaksbiblioteket
Under 2019 har Leksaksbiblioteket genomfört det andra året av Allmänna Arvsfondsprojektet 
Leksaksbiblioteket – för giftfri, jämställd och jämlik leksaksmiljö idag och imorgon

Under första delen av år två samnyttjade Leksaksbiblioteket fortfarande lokal med tre andra 
verksamheter och det gick inte att utöka öppettiderna. I augusti 2019 flyttade LB till en egen lokal 
och från och med januari 2020 utökas öppethållandet i enlighet med målsättningen i projektet.

LB började så smått att implementera databasen Lend Engine för hanteringen av lån och 
medlemsregister under sista delen av år 1. Under år 2 har vi alla artiklarna lagts in i systemet (med 
bilder, beskrivningar, antal delar och rengöringsrekommendationer - görs kontinuerligt när nya 
artiklar kommer in i utbudet), skapat reservationsmöjligheter som nu medlemmarna kan hantera 
själva, samt arbetat med att möjliggöra för medlemmar att boka in sig på ”bemanningspass” själva. 

Under 2019 har 39 events genomförts, vilket har möjliggjorts pga egen lokal. Detta har öppnat upp 
för att medlemmar med idéer, talanger och intresse för barn, eller föräldrarelaterade aktiviteter har 
möjlighet att anordna events både under och utanför öppettiderna. Även popup-aktiviteter har 
genomförts på flera platser i staden och med lite varierande resultat.

Formerna för medlemskapet har förändrats. Årsmedlemskapet kostar mellan 300-500 kr och det 
är också öppet att engagera sig via bemanning av Leksaksbiblioteket minst 12 timmar per år och/
eller att affischera i sin stadsdel, bidra med en talang (musik, dans, teater, snickarkunskaper, 
datorprogramskunskaper etc).

LB håller på att tillsammans med Coompanion ta fram en affärsmodell för fortsatt överlevnad. 
Arbetet är pågående och en ideell förening är bildad. LB har under året också fått ett gott 
samarbete med öppna förskolan Axel och familjecentralen/öppna förskolan Kojan. Vid 
familjecentralen finns en familjekoordinator som hjälper till att nå ut med vår information via 
kommunens plattformar. Detta har gett stor effekt. LB har också fått hjälp av Familjecentralen 
Sandarna som informerar alla öppna förskolor i Göteborg och dess besökare om 
Leksaksbiblioteket vilket har ökat besöksstatistiken och gett fler medlemmar. Information om 
Leksaksbiblioteket finns nu på Göteborgs stads hemsida. 

LB har under året lärt sig mycket om medlemmarna genom genomförda enkäter och fokusgrupper 
och samarbete med forskare och affärsutvecklare. Under år två påbörjades en omvärldsbevakning 
av leksaksbibliotek runt om i världen.

LB har jobbat mycket med sociala medier. En del sponsrade inlägg har genererat i fler medlemmar i 
Facebook-grupp och Instagram. En egen Facebook-sida har skapats. 

LB har haft en lång rad samarbetspartners under året.

Statistik: 299 aktiva medlemsfamiljer. I dessa familjer finns totalt 430 barn. Utöver medlemmarna 
har vi också nått många andra barn och föräldrar som besökt oss men ej blivit medlemmar, eller 
som vi träffat på pop ups eller andra event. 

På plats i lokalen under året: 

Drygt 4 500 besök (1 109 flickor, 1 067 pojkar, 1 543 kvinnor och 803 män). 

Fasta verksamheter i Aktivitetshuset 2019



- Schack för barn – en gång i veckan i samarbete med Majornas Schacksällskap under våren.

- Trygghetsvandrarna utgår från Aktivitetshuset, där de även har sina saker.

- ALAS- spansktalande barnfamiljer har träffats under vår och höst, två gånger per månad. 

- Solikyl har haft solidariskt kylskåp på plats. 

- Konstcirkel NBV. Varje tisdag och torsdag mellan 10.00-15.00, två olika cirkelgrupper. Blandade 
tekniker och konstsamtal med konstcirkelledare.

- Musikverksamhet/NBV. Ledarledd instrumentverksamhet i replokalen samt musik- och 
filmredigering i studios med ledare. Dessa verksamheter har access till huset dygnet runt

- Junis - fritidsverksamhet varje onsdag under vår och höst. Målgrupp barn mellan 7-12 år.

- Popskola/NBV- replokalen, målgrupp ungdomar.

- Latinamerikanska danser på torsdagskvällar - tango, bachata och salsa, under vår och höst och en 
vecka under sommaren.

- ResursRestaurangen har haft verksamhet och lagat mat två dagar per vecka. 

- Kampsport för nyanlända. Tisdagar från oktober till december.

- Popkollo har också lokal i Aktivitetshuset.

Personal 
Tora Ljusberg, verksamhetsansvarig (delvis sjukskriven under året)
Marika Annell, ansvarig för Folkkök, verksamhetsansvarig (deltid)
Anna Zajc, projektledare Leksaksbiblioteket
Lina Wellman verksamhetsutvecklare Leksaksbiblioteket
Johanna Backman verksamhetsledare Leksaksbiblioteket
Marita Hägg ekonomiadministratör
Julia Lidholm-Ström, ansvarig för sommarverksamheten, vik verksamhetsansvarig 
Mattias Dristig, ansvarig för projektansökningar våren 2019
Dessutom har ett antal personer varit arvoderade och/eller fungerat som verksamhetsledare på 
timmar.
Styrelse
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Ludvig Lindelöf, ordförande
Martin Landström, kassör
Oliver Wassbäck, sekreterare
My Welther, ledamot
Kalle Karlsson ledamot
Ronny Bengtsson, ledamot
Christine Hellqvist, ledamot
Anna Ramberg, suppleant

Årsmötet hölls den 24 mars och ett extra medlemsmöte den 2 maj.

Styrelsen har hållit 8 sammanträden under året, samt en visionsdag tillsammans med personalen i 
september.



MSFs Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen för innevarande år kommer att vara i ständig förändring på grund av 
utbrottet av coronaviruset och dess konsekvenser för möten, verksamheter, arrangemang 
med mera. Styrelsen kommer följa de direktiv och riktlinjer som ansvariga myndigheter 
sätter upp under årets lopp.
Detta gör att vi inte kan presentera en relevant verksamhetsplan i nuläget
Vi ber därför årsmötet att vi får återkomma med en reviderad verksamhetsplan efter 
sommaren och då kalla till ett medlemsmöte.

 MSFs ambition för 2020 är däremot ett förändrat arbetssätt och val av metoder under 
året  för att stärka lokalsamhället genom en ökad samverkan med föreningslivet och i 
allians med andra lokala aktörer. 



Detta skall ske med ett ökat fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
Vi vill arbeta lokalt utifrån FNs globala mål.


