
 
 

Verksamhetsberättelse Föreningen Inkluderande Enskede 
verksamhetsåret 2020-01-01-2020-12-31 

 
Föreningsstämma 2020 
Den 9 juni 2020 hade Inkluderande Enskede föreningsstämma digitalt på grund 
av den rådande coronasituationen. 15 medlemmar deltog i mötet.  
 
Styrelsen 

Styrelsen har haft protokollförda styrelsemöten vid sex tillfällen under 2020, 
4/5, 9/6, 17/6, 19/8, 8/9, 30/9, 28/10.  
 
Styrelsen har bestått av: 
- Ordförande: Magnus Simonsson 
- Kassör: Åse Svahn Palmquist 
- Sekreterare: Helena Dahlin Kasse 
- Ledamöter: Christina Peterson, Syed Mehdi Naqavi, Hanaa Alhamdani, Hasan 
Hasan, Fehti Abubaker, Farzaneh Soltani 
 
Viktiga händelser 

I mars stod det klart att vi inte längre hade möjligheten att låna Lin Educations 
lokaler där vi haft våra välbesökta språkcaféer. Ett länge efterlängtat samarbete 
med Enskede Årsta Vantörs Stadsdelsförvaltning ledde fram till att vi från och 
med oktober 2020 får låna lokaler av dem. Söndagar samt två kvällar i veckan 
lånar vi delar av huset där Dalens Fritidsgård och Öppna Förskolan ligger i 
Dalen.  
Stort tack till Lenita Jällhage som koordinerade insamling av bland annat 
möbler som välvilliga Enskedebor delade med sig av och som arrangerade 
iordningställande av lokalen. På grund av coronapandemin har vi dessvärre inte 
kunnat utnyttja lokalen så som vår förhoppning var. Pandemin har naturligtvis 
påverkat samtliga av våra aktiveter och vi har tyvärr fått avstå från mycket vi 
sett fram emot.  
 
 

 
 



 
 
Sandstugans språkcafé 
Vi hann lagom komma igång med verksamheten i början av februari innan 
pandemin slog till och vi var tvungna att ställa in all verksamhet från mitten av 
mars. (Samtidigt som vi började söka ny lokal.) Under april och maj träffades vi 
istället i Triangelparken i Gamla Enskede.  
 
Jullovsbio 
Tack vare givmilda medmänniskor lyckades vi samla ihop så mycket pengar att 
vi kunde bjuda ca 100 barn med föräldrar på bio under jullovet i januari 2020. 
Gemensamt åkte vi till Biograf Reflexen i Kärrtorp och såg filmen Frost 2. 
 
Språkpromenaderna 
Promenaderna med enbart kvinnor pågick fram till mitten av mars då vi valde 
att, av coronaskäl, pausa. Promenaderna återupptogs under sensommaren. 
Under hösten kom vi även igång med promenader för enbart män. Att 
promenera tillsammans och prata svenska är en mycket uppskattad aktivitet. 
Att smittspridningen återigen tog fart i oktober ledde tyvärr till att vi även 
ställde in promenaderna från november månad. Gruppen med bara män ställde 
om och fortsatte med digitala promenader under november.   
 
Skogskyrkogården 
En kylslagen dag i slutet av oktober ordnade vi en guidad tur på 
Skogskyrkogården för våra mest frekventa kvinnliga deltagare på 
språkpromenaderna. Vi var 20 stycken som fick ta del av guiden Annas 
berättelser och kunskap. Vi tackar Stockholms Stadsmuseum för specialpris 
som gjorde att pengarna även räckte till värmande te/ kaffe och bulle på Gamla 
Dalarö Bageri, där vi också fick specialpris. 
 
Samarbete med Biblioteket i Dalen 
I mitten av februari kom vi igång med Språkcafé för enbart vuxna på biblioteket 
en eftermiddag i veckan. Intresset var stort bland både volontärer och 
besökande. Det blev fem träffar innan pandemin stoppade även detta.   
 
 
 
 
 
 
 



Teaterföreställning och bokcirkel 

En av alla aktiviteter vi planerat för i vår nya lokal var en bokcirkel för vuxna. 
Där skulle vi läsa barnboken Astons Stenar tillsammans så att de vuxna sen 
kunde öva och läsa för sina barn. Cirkeln skulle avslutas med en 
teaterföreställning med Teater Pero. Allt var planerat och redo att sätta igång 
men innan vi hunnit börja satte pandemin återigen käppar i hjulet. Extra tråkigt 
för Lenita som lagt mycket tid och energi på all planering.  
 
Verksamheten i siffror 

Ingående saldo 2020.01.01 19 830 

Swishinsamlingar (bio och teater) 20 340 
Kostnad bio  -7 000 

Bankavgifter     -391 

Inköp av material  -3 286 
Utflykt Skogskyrkogården  -2 456 

Utgående saldo 2020.12.31 27 037 
 
*Föreningen ansökte om föreningsbidrag från stadsdelförvaltingen om 15 000 kronor vilket beviljades i 
december 2020 och som utbetalades i januari 2021. 

 
 
 

Styrelsen tackar alla medlemmar för verksamhetsåret 2020! 
 

Ordförande…………………………………………………… 
 
Sekreterare…………………………………………………… Kassör……………………………………………………………. 
 
Ledamot………………………………………………………… Ledamot………………………………………………………… 
 
Ledamot………………………………………………………… Ledamot………………………………………………………… 
 
Ledamot………………………………………………………… Ledamot………………………………………………………… 


