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Vägvisare till solidaritetsarbete i Nordost (200301) 

 

Introduktion 

De flesta kommuner i Stockholms nordöstra del har länge haft borgerlig majoritet. 
Jämfört med övriga kommuner i landet är den kommunala skatten låg och graden av 
avgiftsfinansiering inom välfärdssektorn hög. Skattefinansierade tjänster utförs i stor 
utsträckning av privata aktörer, andelen kommunala skolor är till exempel låg. Det 
individuella och privata har generellt sett förtur framför det gemensamma och 
offentliga. De flesta bor i egna hus och bostadsrätter, andelen hyreslägenheter är låg.  

En följd av denna ordning är att ungdomar, flyktingar, invandrare och andra personer 
med låga inkomster har svårt att bosätta sig i nordostkommunerna. Danderyd och 
Täby skyddar sina gränser med osynliga ekonomiska murar. Kommunernas särdrag gör 
att frågan om solidaritet hamnar i bakvattnet. Ensamkommande flyktingar behandlas 
styvmoderligt; under hösten 2019 har till exempel Danderyd och Täby beslutat om 
tiggeriförbud. Fattigdom behandlas som en ordningsfråga. 

I en miljö där det individuella och privata har förtur är det svårt att föra en offentlig 
diskussion om solidaritet. Av just det skälet har Solidaritetsföreningen tagit initiativ till 
en Vägvisare till solidaritetsarbete i Nordost. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Med en enkel publikation vill vi 
underlätta för var och en som intresserar sig för de olika typer av solidaritetsarbete 
som trots allt förekommer här. I vårt perspektiv är solidaritet inte knutet till vissa 
politiska partier, block eller religiösa samfund.  

Denna version innehåller 17 korta beskrivningar av ideella föreningar, nätverk och 
grupper med erfarenhet av praktisk solidaritet. Kompletteringar och förslag emotses 
inför nästa utgåva. Syftet är att steg för steg bidra till fördjupad förståelse av vad det 
kan innebära att praktisera solidaritet i nordostkommunerna (Danderyd, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Norrtälje).  

För Solidaritetsföreningen i Nordost i mars 2020 

 

Matts Mattsson, ordförande 

solidaritetnordost@gmail.com 
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Danderyd  

Välkomstcenter för nyanlända  

Välkomstcenter för nyanlända finns i biblioteket i Mörby centrum. Där verkar ca 25 
volontärer under ledning av en handledare. Tillsammans pratar de flera olika språk 
som till exempel arabiska, tigrinja, persiska, franska och engelska. De nyanlända får 
introduktion om Danderyd, information om språkträning och vägledning för att komma 
i kontakt med myndigheter och andra samhällsinsatser. De får också stöd i informa-
tionssökning på internet och hjälp med bank-ID och post. Dessutom får de nyanlända 
hjälp att komma i kontakt med föreningslivet i Danderyd. Välkomstcenter är en 
kommunal verksamhet som bedrivs i samarbete med Alla Tillsammans i Danderyd, En 
Utsträckt Hand, Danderyds församling och Borgenkyrkan.  

Kontakt: Integrationsutvecklare Camilla Jansson, camilla.jansson@danderyd.se  
Tel 08-568 919 83.  https://www.danderyd.se/valkomstcenter  
 
-------------------------------- 

Täby 

Prata svenska-café  

Det hela började år 2007 då Röda Korset, Täby Församling, Rädda Barnen och 
flyktingmottagaren i kommunen hade ett möte om hur ideella organisationer skulle 
kunna bidra till flyktingmottagandet i kommunen. Där föddes tanken på att samverka 
kring fadderverksamhet för flyktingar. Så småningom ledde detta till att flyktingar som 
läste svenska för invandrare samlades i kyrkans samlingssal tillsammans med 
volontärer för att tala svenska. Från början var det ibland fler volontärer än flyktingar, 
men under de drygt tio år som verksamheten pågått har organisationen stärkts och i 
dag samlas deltagare varje tisdag mellan kl 11.30 och 14.00. Det handlar om ett 30-tal 
volontärer och ett 70-tal elever från Eductus utbildning för svenska för invandrare. 
Man dricker kaffe, äter bröd som skänkts av olika bagerier och talar svenska med 
varandra. 

Det är i dag Täby församling och Röda Korset som driver caféverksamheten. Varje 
tisdag har man ett speciellt tema för samtalen. Det kan till exempel handla om viktiga 
lagar, svenska värderingar, olika högtider och ljuset i Sverige. Man sjunger också 
svenska sånger ur ett sånghäfte som tagits fram. Det är inte bara de nyanlända som lär 
sig svenska; volontärerna vittnar om att de får mycket tillbaka av kunskaper och 
erfarenheter. 

Kontakt: Gunilla Sjömar Parnell, gunilla.sjomar-parnell@svenskakyrkan.se  

Tel 08-580 036 28 https://www.svenskakyrkan.se/taby/prata-svenska-cafe 

 

mailto:camilla.jansson@danderyd.se
https://www.danderyd.se/valkomstcenter
mailto:gunilla.sjomar-parenll@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/taby/prata-svenska-cafe
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Internationellt kvinnocafé  

På torsdagar mellan kl 11.00 och 14.00 träffas kvinnor från hela världen i Tibble 
församlingsbyggnad på Internationellt kvinnocafé. De talar svenska och lär sig om det 
svenska samhället, om svensk kultur och om rättigheter och skyldigheter. Respekt, 
kärlek, integration är ledord för verksamheten som startade för 2013. Från början kom 
inte många kvinnor men i dag kan det vara upp till 30 kvinnor och volontärer som fikar 
och pratar. Flera av volontärerna har själva utländsk bakgrund och har erfarenheter av 
integration som de kan dela med sig av. Andra har jobbat med kvinnofrågor inom till 
exempel kvinnojourer. Mötena har ibland teman som kan handla om kulturtraditioner 
och om hur man firar högtidsdagar i olika länder.  Mariam Ghaly, som själv kom till 
Sverige 2003, leder verksamheten och hon söker flera kvinnliga volontärer som jobbat 
med kvinnofrågor.  

Kontakt: Mariam Ghaly, mariam.ghaly@svenskakyrkan.se 

https://www.svenskakyrkan.se/taby/internationellt-kvinnocafe 

 

Medpratare  

När Ingegerd Blomberg-Nilsson gick i pension ville hon göra något meningsfullt. För tre 
och ett halvt år sedan tog hon kontakt med Eductus i Täby som bland annat driver 
verksamhet med svenska för invandrare och svenska som andra språk. Tillsammans 
med ytterligare några volontärer mötte hon rektor och lärare och de byggde upp något 
som efter tips från det obundna nätverket Internationella Bekantskaper kallas 
Medpratarverksamheten.  Denna är nu en del av verksamheten i den ideella 
föreningen En Utsträckt Hand. Medprataren planerar tillsammans med en lärare och 
en eller flera gånger i veckan sitter hen med en liten grupp och inspirerar eleverna att 
tala svenska. Läraren beskriver vilket ämne som kan vara aktuellt att tala om. Syftet 
med verksamheten är naturligtvis att stödja elevernas svenska språkutveckling men är 
också mycket givande för medprataren. 

Ett antal volontärer deltar i dag som medpratare och har sina egna lärare och klasser. 

Kontakt: Ingegerd Blomberg-Nilsson, ingegerd.blomberg.nilsson@gmail.com.  

070 96 23 684 https://www.facebook.com/groups/1UtstracktHandTabyoDanderyd/ 

 

Föreningen En Utsträckt Hand - Täby & Danderyd  

Hösten 2015 konstituerades den ideella föreningen En Utsträckt Hand - Täby och 
Danderyd (EUH) med målsättningen att stötta nyanlända flyktingar att komma igång 
med sina nya liv. EUH är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening utan 
vinstsyfte. Vare sig styrelse eller volontärer får någon ersättning för sin nedlagda tid.  

Vårt fokus ligger på tre områden:  

mailto:mariam.ghaly@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/taby/internationellt-kvinnocafe
mailto:ingegerd.blomber.nilsson@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1UtstracktHandTabyoDanderyd/
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1.  Materiella behov i form av möbler och cyklar  

2.  Sociala aktiviteter för att främja integration genom möten mellan människor som 
tex i vårt Öppna Hus på torsdagar på K30, Cykelfiket på söndagar på Dalstigen 1 och 
EUH:s medpratare på SFI (svenska för invandrare). 

3.  Dialog med kommuner, politiker och andra ideella organisationer.   

Föreningen drivs av styrelsen och de aktiva volontärerna. Vi räknar de som är med i vår 
Facebookgrupp som medlemmar, i skrivande stund 2 750 personer. Med hjälp av 
bidrag, stipendier, donationer och enskilda insatser finansierar vi de omkostnader som 
uppstår. Vi har på senaste tiden aktivt organiserat oss så att det ska gå bra att som 
volontär vid våra aktiviteter komma varje vecka, varannan eller enstaka gång – det är 
idag många som har svårt att skriva upp sig på att komma varje vecka.  

Samarbetet mellan EUH och kommunerna skiljer sig åt i Täby och Danderyd, men vi har 
idag en bra dialog och ett bra samarbete med framförallt Danderyd. De två 
kommunerna har valt olika sätt att jobba med integration av de som anvisats till 
respektive kommun och vi har anpassat oss efter detta för att kunna hjälpa de 
nyanlända så mycket som vi kan med de förutsättningar vi har.  

Idag har många av våra nya vänner, nyanlända ensamkommande och familjer, lyckats 
komma in i det svenska samhället. De har klarat SFI, utbildningar, fått fasta jobb och till 
och med egna lägenheter. De gör och kommer att göra viktiga insatser i vårt samhälle 
och vi fortsätter våra insatser för de nyanlända. 

Kontakt: Rebecca Bolin O'Reilly, ordförande, info@enutstrackthand.se  

https://www.facebook.com/groups/1UtstracktHandTabyoDanderyd/ 

 

Solidaritet Nordost 

På 1980- och 90-talet fanns det en mycket aktiv solidaritetsförening i Täby som senare 
försvagades. Den nybildade ideella Solidaritetsföreningen i Nordost började som en 
studiecirkel 2016 om vad som händer i Mellanöstern och har sedan 2017 fortsatt med 
aktioner som är både lokala och internationella.  

Solidaritetsföreningens syfte är att främja solidaritet med människor i andra länder 
men också med människor i Sverige t ex flyktingar och invandrare som försöker få 
fotfäste i det svenska samhället. Föreningen är partipolitiskt obunden och vänder sig 
i första hand till medborgare i Stockholms nordostkommuner (stadgarnas § 1). 

Allt arbete bedrivs ideellt och verksamheten genomförs i samarbete med lokala 
föreningar i Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Norrtälje. Genom 
möten, studier, seminarier, opinionsbildning och aktioner försöker Solidaritets-
föreningen fördjupa förståelsen av solidaritet. Siktet är inställt på att bygga upp en 

mailto:info@enutstrackthand.se
https://www.facebook.com/groups/1UtstracktHandTabyoDanderyd/
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stark och bred solidaritetsrörelse som visar att det också i nordostkommunerna finns 
helt andra idéer om framtiden än de som präglas av kortsiktigt egenintresse. 

Som medlem får man möjlighet att tillsammans med andra utbyta erfarenheter om 
och utveckla praktiskt solidaritetsarbete. I föreningen lär man sig mer om situationen 
internationellt och om integrationsarbete lokalt. Medlemsavgiften är 150 kr per år, 
man kan betala till bankgiro 5220-0391. Reducerad avgift för ungdomar och 
studerande. 

Kontakt: Matts Mattsson, ordförande, solidaritetnordost@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/solidaritetnordost/ 

-------------------------------- 

 

Vallentuna 

Fairtrade i Vallentuna  

Fairtrade i Vallentuna är ett nätverk bestående av Åbybergskyrkan, Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Svenska kyrkan. Vi ser som vår uppgift att sprida 
kunskap om rättvisemärkningen Fairtrade. Detta gör vi främst genom att någon gång 
under de två kampanjveckorna under våren och hösten finnas i Vallentuna centrum.  
Där vi bjuder på kaffe, delar ut blommor, informerar och delar ut material. ibland 
anordnar vi offentliga föreläsningar om Fairtrade. Vi ser också som vårt mål att 
Vallentuna ska anta de återkommande motionerna om att bli Fairtrade city.  
Kontakt: Pär Lewin Ronnås, p.lewinronnas@gmail.com 
https://www.facebook.com/FairtradeVallentuna/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARBt4rWZFPIL8CwJUb27NcnFz7E3kyxHx8e1g8o2lF1SvV5gwIJl4BNIsJKA-
UR4EEW7MkdlZYZz98Gr 

 

SOS, stöd och samverkan i Vallentuna 

SOS, stöd och samverkan i Vallentuna är ett nätverk bestående av Åbybergskyrkan, 
Svenska Kyrkan, Röda korset samt två lärare i Vallentuna gymnasium. Vi arbetar med 
att stödja ensamkommande flyktingar främst från Afghanistan.  

Vi ses regelbundet och samtalar om de ungdomar vi känner att vi har ett extra ansvar 
för. Flera av dem träffar någon av oss enskilt för att samtala om deras situation. Vi kan 
också anordna gemsamma möten där vi hjälper dem att fylla i blanketter för att bli 
antagen till gymnasium, eller för att prata om vad eget boende innebär. Vi funderar på 
att försöka starta en grupp enbart för ensamkommande flickor.  

Kontakt: Pär Lewin Ronnås, p.lewinronnas@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/solidaritetnordost/
mailto:p.lewinronnas@gmail.com
https://www.facebook.com/FairtradeVallentuna/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBt4rWZFPIL8CwJUb27NcnFz7E3kyxHx8e1g8o2lF1SvV5gwIJl4BNIsJKA-UR4EEW7MkdlZYZz98Gr
https://www.facebook.com/FairtradeVallentuna/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBt4rWZFPIL8CwJUb27NcnFz7E3kyxHx8e1g8o2lF1SvV5gwIJl4BNIsJKA-UR4EEW7MkdlZYZz98Gr
https://www.facebook.com/FairtradeVallentuna/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBt4rWZFPIL8CwJUb27NcnFz7E3kyxHx8e1g8o2lF1SvV5gwIJl4BNIsJKA-UR4EEW7MkdlZYZz98Gr
mailto:p.lewinronnas@gmail.com
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Klimatsmart Vallentuna 

Klimatsmart Vallentuna är ett lokalt nätverk som startade hösten 2018. Medlemmar i 
nätverket var inspirerade av Greta Thunberg och de andra ungdomarnas 
klimatdemonstrationer på Mynttorget i Stockholm, det som senare blev Fridays for 
Future. Nätverket i Vallentuna, som också är en Facebookgrupp, vill ta klimatfrågan till 
den lokala nivån för att på så sätt påverka politiker, företag och kommuninvånare att 
aktivt arbeta för ett hållbart och klimatsmart Vallentuna. Medlemmar i gruppen 
manifesterar på fredagar på Tuna Torg i Vallentuna 17.oo-18.oo Man för också samtal 
med kommunpolitiker för att uppmana dessa att lyfta miljö- och klimatfrågorna i sina 
planer och beslut. Visioner, mål och beslut ska inte bara vara kortsiktiga utan även 
långsiktiga, tillika transparanta och mätbara. En tydlig klimatbudget bör upprättas. 

Nätverket vill också inspirera kommuninvånarna till klimatsmarta val i sin vardag och 
arrangerar därför inspirationsdagar kring miljö- och klimatfrågor (föredrag, praktiska 
tips m.m.) tillsammans med andra lokala grupper. En av nätverkets målsättningar är att 
kommunen ska halvera sina utsläpp de närmaste tio åren. Klimatsmart Vallentuna vill 
också att kommunen informerar sina invånare om det ansvar som vi alla bör ta för att 
göra Vallentuna kommun till en hållbar kommun för nuvarande och kommande 
generationer. 

Kontakt: Amelie Bendz, amelie.bendz@telia.com 

https://www.facebook.com/groups/klimatsmartvallentuna/ 

-------------------------------- 

 

Österåker 

Föreningen Gemenskapet  
Den 12 augusti 2019 bildades Föreningen Gemenskapet. Bakom detta beslut stod fyra 
ideella föreningar: Frivilliga Familjehem, Tillsammans Åkersberga, Intresseföreningen 
för ensamkommande och nyanlända, IFEN och Föreningen folkbildning för frihet – 
Eduardo Madariaga. 

Varför detta beslut? Vi anser att solidaritetsarbetet i Österåkers kommun kan 
förstärkas genom att det samordnas och genom att vi finner nya samarbetsformer 
med andra föreningar och med Österåkers kommun. Ändamålet med Föreningen 
Gemenskapet framgår av den första paragrafen av de stadgar som antogs den 12 
augusti 2019: 

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och har som ändamål 
- att verka för människors lika värde. 
- att verka för att människor och olika kulturer kan mötas. 

mailto:amelie.bendz@telia.com
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- att verka för integration, social gemenskap och ett inkluderande samhälle. 
- att motverka rasism och diskriminering. 

Den nyvalda styrelsen består av Tomas Tysén, ordförande, Peter Schön, kassör, Göran 
Sallnäs, sekreterare, Mauricio Contreras vice ordförande samt av Bente Engenes och 
Eva Persson-Huber. 

Symbolen för Gemenskapet är ett stiliserat gem. Bakom valet av detta finns följande 
förklaring. Under den nazistiska ockupationen av Norge (1940 - 1945) började 
människor pryda sina ytterplagg med ett gem. Det blev en symbol för motstånd! 
Naturligtvis kunde inte den tyska ockupationsmakten och de norska nazisterna ledda 
av Vidkun Quisling tåla detta. Allt bärande av symboler förutom nazisternas egna 
förbjöds.  

Vårt motstånd gäller det och dem som utgör hinder för verksamhet i enlighet med 
ändamålsparagrafen. 
Kontakt: Tomas Tysén, ordförande, tomas.tysen@gmail.com 

 
Föreningen folkbildning för frihet – Eduardo Madariaga  
Föreningen bildades 1986 genom att chilenska flyktingar med erfarenhet av 
organisations- och folkbildningserfarenhet och ett antal svenskar med erfarenhet från 
framför allt folkhögskola (LO:s folkhögskola Runö) och studiecirkelverksamhet beslöt 
att fördjupa samarbetet. Vi såg folkbildning som en betydelsefull väg att bygga och 
stärka demokrati. Så här definierar vi vår förening. 
Föreningen folkbildning för frihet – Eduardo Madariaga grundar sin verksamhet på 
solidaritet och medmänsklighet. Den är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar 
för 
* utbildning av barn och ungdomar i världen 
* barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention 
* ett mångkulturellt samhälle 
* folkbildning 
Föreningens kostnader för dessa projekt har under 2018 uppgått till omkring 100 000 
kr. Av denna summa utgör de administrativa kostnaderna ungefär 1%. Intäkterna 
uppgick till cirka 80 000 kr. De främsta inkomstkällorna var försäljning av lotter, 
medlemsavgifter, loppis, bidrag från medlemmarna och returburkar och petflaskor. 
Idag stödjer vi på olika sätt sex projekt. 
Byskolor i Afghanistan via Svenska Afghanistankommittén. 
Nätverk av mayaättlingar i Guatemala genom Latinamerikagrupperna. 
Skolmat till gatubarn i staden Awassa i Etiopien genom Äppelvikskolan i Bromma. 
Integrationsarbetet i Österåkers kommun. 
Pensionärsverksamhet på Fyren i Folkets Hus i Åkersberga 
Närradio på spanska, Sintonía Latina, tisdagar och lördagar, 19.00-21.00. FM 103.7. 

mailto:tomas.tysen@gmail.com
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För medlemskap, ekonomiskt stöd eller kontakt: pg 396101-6, swish 123 636 55 63 
eller goransallnas@gmail.com 

https://www.facebook.com/ForeningenForFolkbildningOchFrihet 

 

Frivilliga Familjehem  

De var ensamma när de kom – men de är inte ensamma längre. 2015 kom 35 000 
ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. När väl den tillfälliga lagen infördes 
sommaren 2016 så hindrades vågen av nya asylsökande effektivt. Under 2016 var 
antalet asylsökande ensamkommande barn drygt 2 000 och under 2017 enbart 1 300 
personer.  

I fyra år har de väntat. Asylsystemet prövades hårt och Sverige har inte lyckats att 
hantera dessa barn- och ungdomsärenden enligt utsatt tid. Sex månader som är 
maxtaket i Sverige har för många passerat över 36 månader.  

Under denna tid har barnen hunnit fylla 18 år eller blivit åldersuppskrivna och är 
därmed “vuxna” i lagens mening. Och vid vuxen ålder så har kommunen inte längre 
något ansvar för boendefrågan. Barn som blivit vuxna över en natt tvingas därmed att 
flyttas till ett av Migrationsverkets asylboenden för vuxna, långt bort från Åkersberga. 
Oftast i norra Sverige.  

 Att de skulle behöva lämna skolan, trygga lärare och vuxna, vänner och lagkamrater, 
när de är som mest sårbara, var något som vi inte kunde tillåta.   

 Ideella föreningen Frivilliga Familjehem i Österåker startade därför upp sommaren 
2017. Tillsammans med IFEN, Intresseföreningen för ensamkommande och nyanlända i 
Österåker, Föreningen folkbildning för frihet - Eduardo Madariaga  och Tillsammans 
Åkersberga  lyckades vi hitta flera familjer som utan ersättning lät ungdomarna flytta in 
och därmed kunde de fortsätta sina så viktiga studier.  

Under sommaren 2018 så röstades den Nya gymnasielagen igenom i Riksdagen. Det 
möjliggjorde nu, för en stor andel ungdomar (men inte alla), att de får tillfälligt 
uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Boende måste de dock ordna själva, vilket vi 
fortsatt stöttar ungdomarna med. 

Kontakt: Åsa Jönsson Tysén asa@frivilligafamiljehem.se eller tomas.tysen@gmail.com 

http://frivilligafamiljehem.se/ 

 

IFEN, Intresseföreningen för ensamkommande och nyanlända i Österåker  

IFEN, Intresseföreningen för ensamkommande och nyanlända i Österåker bildades i 
april 2016 som ett svar på behoven och utmaningarna som fanns då och som våra 
institutioner och myndigheter inte mäktade med. 

mailto:goransallnas@gmail.com
https://www.facebook.com/ForeningenForFolkbildningOchFrihet
mailto:asa@frivilligafamiljehem.se
mailto:tomas.tysen@gmail.com
http://frivilligafamiljehem.se/
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Föreningens ändamål: 

* Att verka för ensamkommande och nyanlända barns och ungdomars välbefinnande, 
trygghet och integration i Österåkers kommun. 

* Att bygga broar och skapa mötesplatser så att ensamkommande och nyanlända 
känner tillhörighet till kommunen. 

* Att samarbeta med andra föreningar, organisationer, näringslivet och den 
kommunala verksamheten.  

* Att anordna aktiviteter som främjar socialt och kulturellt utbyte och integration i 
kommunen.  

* Att arbeta för ett interkulturellt Österåker. 

Våra aktiviteter:  

Samtliga våra aktiviteter publiceras som Facebook events, är kopplade till Instagram 
och är öppna för allmänheten. Målet är att allt fler ungdomar ska delta. 
Vi anordnar föreläsningar, arbetar mot droger, uppmuntrar till deltagande i 
friskvårdsverksamhet, bland annat Österåkersmilen, fotbollscup, tillgång till gym och 
skidresor. Vi firar också ensamkommandes och nyanländas högtider, särskilt då de 
afghanska. Sommaren 2019 genomfördes en drakfest i Åkersberga med mycket stort 
deltagande. 

Kontakt: Sakhi Mohibi, ordförande sakhi.mohibi99@gmail.com    

 

Tillsammans Åkersberga 
Tillsammans Åkersberga startade i oktober 2016 av några unga kvinnor. De såg det 
stora behovet som de nyanlända afghanska ungdomarna hade av att komma ut i 
samhället och träffa andra människor. På så sätt kom Tillsammans Åkersberga till, en 
förening av unga för unga.  
Till en början träffades man varje torsdagskväll i Livats Artistskolas lokaler i Folkets 
Hus. Numera är tiden densamma men lokalen är Träffpunkt Fyren, också den belägen i 
Folkets Hus. 
De som Tillsammans Åkersberga möter på Fyren är nu delvis nya grupper. Gästerna är 
huvudsakligen kvotflyktingar, vilket innebär flera nationaliteter och familjer med barn. 
Då som nu gäller att alla är välkomna och det inte skall kosta något. Många olika 
aktiviteter erbjuds. Där finns alltid fika och ofta bjuds det på sång och musik. Läxhjälp 
är en viktig del och då och då blir det filmvisning och information av något slag.  

Med hjälp av ekonomiskt stöd från olika organisationer har Tillsammans Åkersberga 
kunnat bjuda på fikamöjlighet och samvaro varje torsdagskväll. I början var det de 
ensamkommande grabbarna från Afghanistan som dominerade. Många av dem har 
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sedan dess börjat studera och aktivera sig i olika föreningar, inte minst idrottsklubbar. 
Flera afghanska ungdomar är nu med som arrangörer av torsdagsträffarna.  

Det är runt borden under fikat som många kontakter knyts. Där får deltagarna läxhjälp 
och tränar sig i att prata svenska. En uppskattning säger att antalet personer, som 
deltar i verksamheten på torsdagskvällarna, är mellan 50 - 90 personer. Av dem är 
många barn. 

Kontakt: https://www.facebook.com/tillsammansakersberga/ 

-------------------------------- 

 

Norrtälje  

Tro och Solidaritet Norrtälje  

Den solidaritet som präglar vår verksamhet och vår gärning handlar om en tydlig inre 
glöd, en aktiv kamp mot orättvisa och förtryck. Solidaritet är att kunna erbjuda lite 
medmänsklig värme till den som fryser ute i vårt kalla, hårda samhälle.  
Mitt bidrag här är en personlig berättelse, solidaritet i vardagen. 

En kall dag i september när jag var på stan och gick så var det en man som fångade 
mitt intresse. Han försökte om och om igen skriva något på ett papper som låg framför 
honom, men utan framgång. När jag kom närmare såg jag att det var en 
medlemsansökan till en klubb. Trots att han varit där länge och kämpat hade ingen 
frågat om han behövde hjälp; ”det var ju inte deras problem”.  

Så fort jag förklarat problemet så kunde han fylla i allt korrekt. Då vi båda hade tid över 
så började vi prata, jag bad honom berätta sitt bästa minne hemifrån. Han berättade 
då om de långa vandringslederna vars sidor var kantade av de saftigaste apelsinträd. 
Där fanns bara ett fåtal rastplatser men alla fick ändå plats, man delade mat och frukt 
med främlingar såväl som vänner. Till och med bittra fiender grävde ned stridsyxan om 
de möttes på resande fot. Vid lägereldens sken så reciterade de poesi natten lång. 

Sayed lever som han lärt och tog upp ett bröd och delade med mig, en vandrande 
främling. Medan vi åt brödet berättade han om den persiska poesin för mig och hur 
viktig poesin varit för folket, för gemenskapen. Han läste poesin för mig med sådan 
inlevelse att jag kände vad han förmedlade, om än jag inte förstod orden.  
Det började med att jag var solidarisk och hjälpte honom med kanslisvenskan, sen var 
det han som var solidarisk med mig och delade såväl sin måltid som sin kunskap om 
poesi.  

Kontakt: Marcus Granström marcusgranstrom@hotmail.com 

https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Tro-och-Solidaritet-
Norrt%C3%A4lje-172714276456394/ 

---------------  

https://www.facebook.com/tillsammansakersberga/
https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Tro-och-Solidaritet-Norrt%C3%A4lje-172714276456394/
https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Tro-och-Solidaritet-Norrt%C3%A4lje-172714276456394/
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Vaxholm 

En hjälpande hand 

En hjälpande Hand bildades med anledning av flyktingströmmen 2015 av en grupp 
frivilliga. Tillsammans med lokala föreningar i Vaxholm bedriver man social verksamhet 
för och tillsammans med ensamkommande flyktingar och invandrare.  

Man samlar in och delar ut kläder, anordnar utflykter till skärgården och Stockholm, 
bedriver Språkkafé i prästgården och bistår med allehanda råd. Volontärer från Lions, 
Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan medverkar. En hjälpande hand är en 
politiskt obunden grupp.   

Kontakt: Lena Vannerus, 070-760 45 36 Email Lena.vannerus@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/enhjalpandehandivaxholm/?ref=page_internal 

 

Bo i Gemenskap i Vaxholm 

Bo i Gemenskap (BiG) bildades 2016 som en ideell intresseförening. Föreningens 
målsättning är att det skall finnas åtminstone ett kollektivboende i Vaxholm. BiG verkar 
för att bostadsprojektet skall genomföras med ett långsiktigt hållbart mål både socialt 
(för att motverka ensamhet), ekonomiskt och ekologiskt. På så sätt vill man medverka 
till ett hållbart och solidariskt samhälle. Förhandlingar pågår om att få utforma ett hus 
med lägenheter på den gamla prästgårdstomten mitt i Vaxholm och att använda 
prästgården för gemensamhetslokaler.  

Föreningen har ca 75 medlemmar. Arbetet är organiserat i form av styrelse, 
medlemsmöten och olika arbetsgrupper för till exempel information, ekonomi, 
studiecirklar, studiebesök och utflykter. Föreningens nyhetsbrev utkommer fyra gånger 
per år. BiG är ansluten till den nationella paraplyföreningen Kollektivhus NU.  

Kontakt: big.vaxholm@gmail.com  

Hemsida: http://big-vaxholm.se/ 
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