
 
 

 
 
 
Minnesanteckningar Uppstartsmöte föreningen Inkluderande Enskede 
 
Datum: 13 november 2018 
Plats: Lin Education 
Deltagare: ca 20 personer  
 

● Catrine Loqvist, initiativtagaren, berättade hur hon på några få dagar skapade  fb-
grupp, föreningen med hemsida, då det första inlägget om modulhusen ( gjort av 
Magnus Simonsson), väckte stort engagemang redan från start. Ansvariga från 
stadsdelens sida håller gärna kontakt och samarbetar med en förening, därför 
skapades den. 

 
● Syftet med Inkluderande Enskede är att de nyinflyttade nyanlända ska känna sig 

välkomna och inkluderade i området, att möjliggöra möten och aktiviteter i området, 
(se föreningens hemsida för stadgar mm).  
 

 
● Styrelsen presenterade sig, alla utom Magnus närvarade.  
Pontus Joakim Olofsson , ordförande.  
Helena Dahlin Kassé, sekreterare.  
Catrine Loqvist, kassör. 
Christina Peterson, ledamot 
Magnus Simonsson, ledamot 
 
 
● Pontus och Catrine berättar om läget och information vi skaffat fram hittills: 

Modulbostäderna kommer stå klara 20/12. Personalen på stadsdelen och på boendet 
som SHIS, Stockholms stad bostadssociala resurs, ansvarar för, hoppas att inflytt 
sker först efter helgerna. 129 familjer ska flytta in i 2or och 3or. Boendetiden i dessa 
lägenheter är två år. De allra flesta familjerna kommer inte att vara nya i Stockholm, 
de är omflyttade i den kedja som nyanlända hamnar i som anvisade till Stockholm. 
Men även KVOT- flyktingar kommer att komma och de är direktinresta från 
flyktingläger ute i världen. Vi tror att inflytten sker relativt snabbt men alla kommer inte 
samtidigt. Många har redan möbler, annars finns CSN hemutrustningslån. KVOT- 
familjerna har sängar och lite köksutrustning mm vid inflytt. Dessa modulhus kommer 
stå i 10 år, med möjlighet till några extrapris. Hela området ska byggas om. I området 
finns klubbar mm som är ljudliga. Tung trafik går genom området, mycket finns därför 
att säga om området som sådant. Intro Stockholm är de som tar emot de anvisade 
från Migrationsverket. Sen tar stadsdelen vid, inom två veckor ska de nyanlända få 
bostad. Stadsdelen har sina inkluderingslotsar, två stycken ska anställas, sen finns 
personalen på boendet, 4 st bovärdar och två lokalvårdare. De första veckorna jobbar 
de även kvällar, men normaltiden gäller sedan, de finns på plats till 17.00.  
 



 
 

 
 
 
 

● Pontus berättar mer om hur föreningen kan verka, det finns fler boenden i området. 
Det finns ett HVB-hem, det finns också ett härbärge och Stadsmissionens boende för 
ensamkommande, ca 80 personer bor där nu. Pontus som jobbar i Triangelkyrkan i 
projekt för asylsökande och ensamkommande bjuder in till ett nätverksmöte som 
Triangelkyrkan och Enskede församling anordnat, för föreningar som vill engagera sig 
för asylsökandes rättigheter och förbättrad situation. Mötet hålls i Triangelkyrkan 
19.oo 22 november. Alla välkomna.  

 
● Flera hade synpunkter och frågor om hur vi kan organisera och starta aktiviteter, 

frågor om hur barnen får det, om skolorna har kontaktats, mm togs upp. Alla skolbarn 
kommer först att tas emot på SPRINT, språkintroduktion. De kartläggs och placeras 
sen ut på olika skolor. Det finns ingen möteslokal vid husen, inga 
gemensamhetsutrymmen, ingen lekplats.  

 
● Fyra grupper diskuterade sedan idéer och återkopplade till mötet. De finns samlade 

på hemsidans dokument Resursbank respektive Aktivitesbank. Åsikter som framkom: 
 

● Satsa på några få aktiviteter i början innan vi vet hur många som engagerar dig, hur 
vi lyckas knyta kontakt med de nyanlända resp vilka som kommer att kunna agera 
knutpunkter/ kontaktpersoner/samordnare. 

 
● Se till att involvera de nyanlända själva att driva igenom och samordna aktiviteter. 

 
● Använd och ta kontakt med alla föreningar som redan är verksamma. 

 
● Ordna en välkomstfest antingen när alla flyttat in eller inledningsvis 

 
● Hitta lokaler i närheten av boendet där träffar och aktiviteter kan ske.  

 
● Ha en återkommande träffpunkt där volontärer och nyanlända kan träffas och 

kompisfamiljer/-par kan hitta varandra.  
 

● Ett nytt öppet möte för volontärer bör ordnas när vi vet mer om möjliga aktiviteter och 
innan folk börjar flytta in i husen.  

 
Antecknade 
Helena Dahlin Kasse, sekreterare 


