Verksamhetsberättelse Föreningen Inkluderande Enskede 2019
verksamhetsåret 2019-01-01-2019-12-31
Föreningsstämman 2019
Den 7 maj 2019 hade Inkluderande Enskede föreningsstämma i Lin Educations
lokaler på Charkmästargatan 5 i Slakthusområdet. Deltog gjorde 13
medlemmar och en intresserad.
Styrelsen
Styrelsen har haft protokollförda styrelsemöten vid tre tillfällen under 2019. 25:e
februari, 26:e augusti och 26:e november. Styrelsen har mellan dessa möten haft
regelbunden kontakt och bistått föreningens olika verksamheter. Styrelsen har
bestått av:
- Ordförande: Magnus Simonsson
- Kassör: Catrine Loqvist
- Sekreterare: Helena Dahlin Kasse
- Ledamöter: Christina Peterson, Åse Svahn Palmqvist
Viktiga händelser
Lära känna de nya grannarna – och se behov
I början på januari 2019 flyttade de första familjerna in i de tillfälliga
modulhusen på Hallvägen inne i Slakthusområdet. Under året har familjer i alla
de 129 lägenheterna flyttat in.
Vissa familjer har bott i Sverige ett tag och kommer från andra boenden i
Stockholm eller andra delar av Sverige och en del familjer kommer direkt via
UNHCR från ett flyktingläger. Detta innebär att de familjer som kommer har
olika behov av stöd och hjälp att komma in i det svenska samhället.
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Föreningens medlemmar har regelbundet kommit till Hallvägens boende, lärt
känna nyinflyttade, introducerat föreningens aktiviteter och guidat de boende
till Språkcaféet och övriga aktiviteter, samt gett viktig information.

Medlemmar har lärt känna familjer och man har i många fall träffats vid flera
olika tillfällen. Medlemmar har kunnat ge mycket stöd och information till de
boende. Ett stort tack till Elisabeth Cervin som kunnat stötta så många
nyanlända familjer på plats.
Föreningen ser att många behöver ett långt större stöd än vad volontärer och
frivilliga kan ge och har därför under året sökt samverkansmöjligheter med
stadsdelen Enskede Årsta Vantör, och uppmanat till en ökad närvaro på
Hallvägens boende, mer stödinsatser, och framför allt en uppsökande
samhällsvägledning.
Föreningens syfte är att verka för ett tillsammansskap för och med de boende i
Slakthusområdet och intilliggande bostadsområden. Vi tror att möten mellan
människor skapar tillhörighet och trygghet, och vi vill underlätta för människor
i vårt område att lära känna varandra. Vårt mål är att vårt närområde ska vara
ett levande, framgångsrikt, roligt, tryggt och inkluderande område för alla.
Även om vi från början beslutat oss för att inte bli en välgörenhetsorganisation
så har under året mycket förmedling av kläder, möbler, cyklar mm ändå skett i
samband med att vi lärt känna varandra på Språkcaféet. Det har även skett en
del sådan verksamhet i våra slutna facebook-grupper, men vi har hela tiden i
möjligaste mån strävat efter att givare och mottagare ska träffas eftersom vårt
mål är att skapa möten mellan människor och lära känna varandra på jämlik
basis.
All insamling och förmedling har dock varit mycket uppskattat. Under året har
fler och fler av familjerna på Hallvägen själva hittat vägar att fråga, t ex via
facebook, om något som behövs. Föreningens medlemmar och volontärer har
under 2019 haft fyra specifika volontärmöten där frågor om verksamheten
diskuterats och planering gjorts.
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Sandstugans språk- och pysselcafé
Språk- och pysselcaféet har varit föreningens nav och huvudsakliga aktivitet.
Det finns inget annat sätt att beskriva detta på än att det blivit en fullständig
succé! Vi öppnade upp portarna i Lin Educations lokaler söndagen den 3:e
mars, lite trevande, men ändå med en hel del besökare redan första tillfället.

Kaffe, saft, hembakt, språkande, pyssel, pingis, allt i en härlig blandning och
full fart under sammanlagt 28 söndagar under året!
Totalt har drygt 40 olika volontärer varit på plats och hjälpt till under dessa
söndagar och de boende som besökt oss har varit mer än det dubbla till
antalet. Vid vissa tillfällen har vi räknat till att vi haft besök av över hundra
barn vid ett och samma tillfälle.
Eldsjälarna som gjort detta möjligt är många och omöjligt att nämna alla, men
Lenita Jällhage som stått för organisationen och planeringen och Elli Åkersten
som är den som sett till att vi har en lokal är värda ett extra omnämnande. De
har också närvarat vid nästan alla tillfällen!
Några som också är värda ett extra stort tack är Nils Odén som tagit med
ungdomar till Enskedehallen och spelat pingis samt åkt runt och hämtat bröd
från våra sponsorer. Elisabeth Cervin, Åse Svahn Palmquist, Hasan Hasan,
Mohanad Zaibil, Ida Niklasson, Karen Aamand Sörensen, Brita Lovén, Louise
Norrlin, Marianne Schwarz, Waldemar Bergström, Gunilla Andersson och
många många flera har bakat, fixat grejer, språkat, promenerat, städat upp och
som medverkat vid flertalet av våra caféer.
Ni och alla ni övriga som varit med har varit helt fantastiska. Ett stort TACK till
ALLA våra volontärer och även våra sponsorer ICA Tallkrogen, BEA,
Enskedeparkens Bageri, m fl. Och ett jättetack till Lin Education där vi fått vara
varje söndag och även utgjort plats för flera volontärträffar.
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Fester och utflykter
Speciella tillfällen att nämna är också påskfesten med äggmålning och påskägg,
våffelfesten, sommaravslutningen utomhus med grillning och ansiktsmålning,
utflykten till Naturhistoriska muséet med över 50 deltagare, besök på Luciakonsert i kyrkan och julavslutningen med lussebullar och glögg.
Språkpromenaderna
Under några fina vårkvällar i maj startade en ny aktivitet, att träna svenska
under promenader. Åse Svahn Palmquist tog initiativet tillsammans med några
av de boende på Hallvägen. Promenaderna gick till några ställen i närområdet
som är bra att känna till: Enskede bibliotek, Dalens sjukhus, Sandsborgsbadet,
Enskede IP, för att nämna några. Promenaderna har fortsatt under hösten.
Flera kvällar har vi gått hem till någon och druckit te efteråt. Vid något tillfälle
blev det dans från olika länder hemma hos en av kvinnorna. Aktiviteten sker på
måndagskvällar och det är bara flickor och kvinnor över 13 år som deltar.
Verksamheten i siffror
Ingångssaldo på kontot 2019-01-01: 0 kr
Intäkter

Kostnader

10,000 kr bidrag från stadsdelen

3,810 kr

13,640 kr swish-insamling till bio
Utgångssaldo på kontot 2019-12-31: 19,830 kr
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Utlägg sommarfest

Styrelsen tackar alla medlemmar för ett fantastiskt verksamhetsår 2019!

Ordförande……………………………………………………

Ledamot…………………………………………………………

Kassör……………………………………………………………

Ledamot…………………………………………………………

Sekreterare……………………………………………………
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