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Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Verksamhetsbidrag 2021 – sökande föreningar

Bilaga 1

1. Brännkyrka hembygdsförening
Beviljat belopp 2020
12 000

Ansöker om 2021
25 000

Förslag (belopp i kr)
11 000

Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
486/420

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
Ca 50%

Annat alternativ /vill
ej svara

Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
435/395

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
Ca 50%

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Hembygdsgården Lerkrogen. Kostnad inklusive el och sopor 78 000kr/år.

Målgrupp
Framkom ej av ansökan. Skolbarn och vuxna.
Mål
- vårda och synliggöra hembygden i dag, dess historiska natur- och kulturarv och dess traditioner
- främja kunskapen om hembygden
- utveckla förståelse och engagemang för hembygden och dess historia
”Kulturarvet förändras i takt med samhällsutvecklingen. Vårt mål är att förmedla kunskap och känsla
av det materiella och immateriella kulturarvet för att kunna förhålla sig till dåtid, nutid och framtid.
Varje enskild aktivitet har detta som målsättning.”
Beskrivning av verksamheten
Brännkyrka Hembygdsförenings målsättning är att värna bygdens kulturvärden
och minnesmärken samt att dokumentera lokalhistorien från äldsta tider till nutid.
Föreningen vill sprida kunskap genom möten, utflykter, publikationer och kurser.
Söker medel till
Föreläsningar för skolornas första årskurser om kulturarvet. Öppna aktiviteter med cafékulturen í
kombination med föreläsningar om hembygden. Föreläsningarna sker digitalt under pandemin.
Kulturmiljövandringar i stadsdelen.
Corona kommentar: ”På grund av den rådande Covid19 pandemin ligger verksamhet nere, t.ex.
söndagsförläsningar. I och med det förlorar de sina intäkter. För att till en del täcka utgifter för hyra,
el, sophantering osv. Vilket uppgår till ca. 78 000/ år. För att kunna bedriva en fortsatt verksamhet för
den angivna målgruppen, bl.a. äldre i närområdet. En försöksverksamhet med digitala föreläsningar
och ett vandringsprojekt är under utarbetande, då deras medlemmar har betonat behovet av sociala
kontakter utifrån Folkhälsomyndighetens krav. Föreningen har under många år bjudit in barn från 5 år
till 10 år till vår hembygdsgård Lerkrogen, där de berättar om kulturmiljön i gamla Brännkyrka och
dess historia. Nära 2000 barn har besökt dessa föreläsningar.”
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår ett stöd i samma storlek som motsvarande organisation från gamla HägerstenLiljeholmen.
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2. Brännkyrka Veteranring
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
6 500 (1 500+ 5 000)
11 500
1 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
35/34
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
32
2
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
15/32

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
30
2

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Har tillgång till en liten lokal i Älvsjöservicehus med telefoner och dator. Förvaltningen
bekostar hyra och telefoni. Lokalhyra för höst- och vår-träff 700 kr x 2.
Målgrupp
Ensamboende åldringar
Mål
Syftet är att ge en trygghetskänsla till anslutna ringare, så de inte blir lämnade hjälplösa mer än
maximalt ett dygn, om de av någon anledning blir oförmögna att kontakta omvärlden.
Beskrivning av verksamheten
Föreningens medlemmar utgör två grupper, ”Avprickare” och ”Ringare”. Avprickarna gör jobbet
medan ringarna är brukare. Ringarna ringer på förmiddagen varje dag upp en telefonsvarare och
uppger sitt namn och telefonnummer. Avprickarna gör på en lista en daglig avprickning av anslutna
ringares ”telefonmeddelanden. Om en ringare inte har meddelat sig är det avprickarens uppgift att i
första hand ringa upp ringaren. Om ringaren inte kan nås kontaktas en anhörig eller en annan person
som ringaren anvisat. Går det inte heller att få kontakt med denna person, måste avprickaren göra
eftersökningar på bl.a. sjukhus och i värsta fall tillkalla polishjälp.
I verksamheten ingår styrelsemöten och nödvändiga administrativa göromål. Dessutom arrangeras:
Årsmöte dit alla avprickare och övriga funktionärer är inbjudna (samtliga styrelsemedlemmar är också
avprickare). Vår- och höstträff dit samtliga medlemmar och funktionärer är inbjudna. Vid dessa träffar
serveras kaffe med tillbehör och, om kassan tillåter någon sorts underhållning. Tanken med träffarna
år främst att ringare och avprickare ska få tillfälle att träffa varandra och utbyta erfarenheter.
Underhållningen får också ses som en uppmuntran till avprickarna för deras nedlagda arbete och
kostnader.
Söker medel till
Omkostnader och administration för verksamheten såsom porto, postgiro, lokal samt uppmuntrande
inslag för de aktiva ringarna.
Corona: På grund av pandemin sker ringande hemifrån de fysiska mötena har ställts in. Höst- och
vårträff har ställts in, årsmöte kommer att hållas via telefon.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen gör en angelägen insats och är ett gott komplement till stadsdelsnämndens verksamhet. De
har 2020 fått bidrag från både Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Förra årets medel har inte använts
då pandemin gjorde det omöjligt att träffas. Föreningen utgifter var knappt 1000 kr för administration.
Då medlen som beviljades för 2020 inte har kunnat förbrukas med anledning av pandemin föreslås
bidrag för 2021 beviljas med 1 000 kr.
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3. BTK ÅSEN
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
2 000
5 184
2 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
20/19
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
3/2
17
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
12/11

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
1/1
11/10

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Hyr i Hägerstensåsens Medborgarhus

Målgrupp
Pensionärer
Mål
Föreningen har till ändamål att i hyrda lokaler (Hägerstens medborgarhus) bedriva bordtennis för
pensionärer.
Beskrivning av verksamheten
Målet är att klubbmedlemmen ska finna trivsel bland likasinnade och att den fysiska ansträngning som
bordtennisspel innebär ska framkalla vällust och harmoni i kroppen och knoppen!
Söker medel till
Hyra av lokal i Hägerstensåsens medborgarförening för att spela pingis – friskvård, två gånger/ vecka
om totalt 6 timmar. Klubben årshyreskostnad är på c:a 37 500 kr medlemsavgifter och kaffekassa är
intäkter om 27 400 kr. Föreningen ansöker om mellanskillnaden för att betala hyra minus sina egna
sparade medel.
Coronaeffekt: Budgeten är svår att göra då Coronaläget och vaccinering kommer att avgöra hur
mycket medlemsavgifter de får in och vad de kan räkna med i kaffekassan. En del medlemmar kan
komma att betala medlemsavgift, men avvakta med att komma på spelning innan man fått vaccin
vilket minskar våra kaffeintäkter.
Förvaltningens synpunkter
Målet och målgruppen överensstämmer med stadsdelsnämndens regler. De träffas normalt två gånger
per vecka mellan 9-12 för pingis, fika och social samvaro. Föreningsbidrag är inte tänkt som
hyresbidrag eller hyressubvention. Förvaltningen har fört samtal med föreningens representant om det
kan vara möjliga att använda andra lokaler, men de önskar vara kvar i nuvarande. Förvaltningen
föreslår att föreningen får bidrag i likhet med andra mindre pensionärsföreningar.
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4. DHR Söder om Söder
Beviljat belopp 2020
20 000

Ansöker om 2021
30 000

Förslag (belopp i kr)
20 000

Totalt antal medlemmar/deltagare
590/549

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
Ca 50%
50%

Annat alternativ /vill
ej svara

Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
Ca 30/37

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
Ca 50%

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal
Föreningen håller till på Fruängsgårdens servicehus, både vid lördagskaféer och midsommarfirande.
Målgrupp
DHR-avdelning är förbundets grundorganisation. Driver rättighetspolitisk verksamhet så att personer
med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.
Mål
Kamratstödjande och kan för sina medlemmar bedriva social verksamhet.
Beskrivning av verksamheten
Aktiviteter och social samvaro för äldre och yngre med eller utan funktionshinder. Allmän DHRinformation. Sektionens syfte är att ordna träffar av social karaktär med kulturinslag. Träffar och resor
anordnas med tanke på att personer med ganska svåra funktionsnedsättningar ska kunna delta.
Utbildade ledsagare anlitas för att hjälpa till med sådant som deltagarna själva inte klarar av. Har
representant i stadsdelens funktionshinderråd.
Söker medel till
Lördagskaféer 1ggr/månad, traditionellt midsommarfirande, endagsbussresor, båtresor. Söker bidrag
för att hålla nere deltagarnas egen avgift. Boende på Fruängsgården finns bland deltagarna. Vi har
även en representant i Hägersten-Älvsjö Funktionshinderråd Medel söks även från Enskede Årsta
Vantörs stadsdelsnämnd.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen bedömer att organisationens mål och verksamhet överensstämmer med
stadsdelsnämndens kriterier och föreslås få bidrag för den del av verksamhet som bedrivs i eller för
stadsdelens boende.
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5. Föreningen Midsommargården – ett hus för alla
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
125 000
250 000
175 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
400/295 (Har minskat under 2020 pga
rådande pandemi)
175
120
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
145

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
90
55

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Hyr och delar sina lokaler vid Telefonplan av med skolan Nytida Kung Saga. De har tillgång
till lokalerna efter 15 på vardagar samt helger. Övrig tid nyttjar skolan lokalerna. Föreningens lokal
Midsommargården ska fungera som en hemgård i den kulturtradition som detta medför. Däri ingår
barn- och ungdomsverksamheter, grupp- och föreningsverksamheter, folkbildning såsom föredrag,
kurser och studiecirklar. Lokaler som är lämpliga och tillgängliga ska kunna hyras av medlemmar och
allmänhet för verksamhet i samstämmighet med föreningens ändamål.
Målgrupp
Alla åldrar och personer med olika bakgrund. Syftet med verksamheten ar att skapa möten.
Mål
Mångfald- möten -möjligheter är ledord för verksamheten. Midsommargården ska ha ett efterfrågat
och aktuellt utbud av kulturella och sociala verksamheter, vara en angelägen mötesplats och erbjuda
en inkluderande verksamhet samt vara en plattform för engagemang och samhällskraft. Föreningen,
som är en ideell förening, har till ändamål att verka för gemenskap och förståelse mellan människor.
Den ska erbjuda kulturella och sociala verksamheter som riktar sig till olika åldersgrupper. Föreningen
vänder sig ofta till kulturovana personer och de flesta event år därför gratis. Tröskeln för att delta i
verksamheten ska vara låg. Alla ska känna sig välkomna och där en också kan skapa egna kulturevent.
Beskrivning av verksamheten
Midsommargården grundades 1946 och har under decennier varit en viktig mötesplats för kultur,
bildning och humanism. Midsommargården är en av Stockholms sex hemgårdar och har en unik
historia och ett kulturellt arv som vi som ideell förening strävar efter att förvalta väl. Styrkan som
hemgårdsrörelsen och Midsommargården bär är att verka för en plats som präglas av ett öppet och
kreativt klimat där människor med olika bakgrund och förutsättningar möts, lär av varandra, utbildar
sig, utvecklas och trivs. En styrka som är högst angelägen även i dagens samhälle. Det som
genomgående för verksamheten på Midsommargården framåt är synen att kultur förenar.
Gemensamma kulturupplevelser är en bra bas för människor att mötas kring. Midsommargården är en
plats där taket är högt och olikhet en norm.
Midsommargården år en kulturell mötesplats I stadsdelen. Genom ett varierat utbud for alla åldrar
fyller Föreningen Midsommargårdens verksamhet en viktig funktion/roll och kompletterar stadens
utbud i stadsdelen. Föreningen Midsommargården har nära kontakt med stadsdelsförvaltningen och för
löpande dialog kring olika former av verksamhet och möjliga samarbeten, vilket föreningen verkligen
uppskattar. Föreningen arbetar också hårt för att samarbeta med andra lokala aktörer, både företag,
organisationer och ideella föreningar. Föreningen Midsommargården och verksamheten i huset har
under åren utvecklats till en knutpunkt I området och föreningen får ofta förfrågningar från olika
aktörer som vill inleda samarbeten. Under året uppskattar de att Midsommargården hade knappt 25
000 besökare. Dessa besökte Midsommargården eller deltog i föreningens verksamhet utomhus. En
uppskattning är att ca 900 var medlemmar (samma person räknas flera gånger om en kommer vid olika
tillfällen) och att 14 000 var kvinnor. Utöver detta har de nått många genom föreningens digitala
verksamhet.
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Besöksantalet 2020 har minskat jämfört med 2019 (då vi hade över 40 000 besökare), anledningen är
coronapandemin. De har dock haft många besökare digitalt, vilket gör att vi trots pandemin har nått en
hel del besökare även år 2020.
Söker medel till
Bidraget kommer användas till att skapa verksamhet for alla åldrar. Genom Ungdomsverksamheten
StudioUng når föreningen unga i åldrarna 16-25 år, genom Seniorhäng de äldre i stadsdelen, genom
familjeaktiviteter både vuxna och mindre barn, genom kursverksamhet både barn och vuxna, genom
samarbetet med Dansistan förskola och skola och genom olika inkluderingsinsatser nya svenskar och
andra som vanligtvis inte tar plats i det offentliga rummet. Under 2021 planera föreningen att satsa lite
extra på unga i åldern 10-16 genom tex dagkollon under skollov och kreativa kurser riktat speciellt till
denna åldersgrupp. Föreningen planerar också att utöka verksamheten får både unga inom Studio Ung
och för seniorer. 2020 anordnade föreningen bland annat en segeltur med det 100-år gamla fartyget
Shamrock för stadsdelen seniorer och detta planerar föreningen att göra även detta år. Under 2021
planerar föreningen också att bjuda in till ett gemensamt 6:e juni firandemed dans/cirkus for barn och
aktiviteter på Telefonplans torg, starta en bokcirkel för inkludering samt öppna upp Gläntan (en
magisk plats i skogen nära Midsommargården) vid flera olika tillfallen. I gläntan kommer föreningen
anordna olika aktiviteter för främst familjer i närområdet.
Förvaltningen synpunkter
Det är brist på lokaler för kulturella aktiviteter och möten i stadsdelen. Midsommargården är en viktig
mötesplats i stadsdelen. Genom all den varierade verksamhet som föreningen driver och arrangerar
kompletterar föreningen nämndens ordinarie kärnverksamhet mycket väl och har verksamhet för
prioriterade målgrupper. Föreningen arbetar aktivt med att bredda utbudet av aktiviteter och utveckla
verksamheten. De har visat på en förmåga att knyta till sig nya besökare och samarbetspartner. Under
senaste året medlemmar blev det ett avbrott i medlemsutvecklingen på grund av pandemin.
Majoriteten av besökarna är icke medlemmar. De bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningen föreslår att bidraget till föreningen ökas för att bättre kunna möta efterfrågade behov av
utbud och samarbeten.
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6. Föreningen Repkultur Hökmossen
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
Ej sökt
115 851
0
Totalt antal medlemmar/deltagare 2021
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
37
9
28
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i Varav
Varav
Annat alternativ /vill
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
7
2
5
Lokal: Hökmossens gård, Hömossevägen 43-45.

Målgrupp
Musiker, både yrkesverksamma och amatörer, framför allt i stadsdelen Hägersten/Älvsjö och söderort.
Föreningens mål är att replokalen ska vara en mötsplats för musiker med olika bakgrund och etnicitet,
därför vill föreningen samla människor med bakgrund i olika länder.
Mål
Syftet med föreningen är att verka för och skapa goda förutsättningar för verksamma musiker i
Stockholm, och särskilt för musiker med koppling till Hökmossens Gård, samt att främja kulturlivet
lokalt i Söderort.
Beskrivning av verksamheten
Föreningen bildades 2019 men fick förstahandskontraktet för replokalen på Hökmossens Gård först i
maj 2020. Föreningens syfte är att verka för ett inkluderande och mångkulturellt musikliv och främja
möten och samarbeten i en jämställd och jämlik anda samt att främja ett lokalt musikliv i stadsdelen.
Den huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla replokaler till föreningens medlemmar, som består
av musiker med olika bakgrund, både professionella och amatörer. Föreningen ansvarar för att förvalta
lokalerna och utrusta dem med nödvändig utrustning. Föreningen har också öppna jamkvällar varje
söndag (när pandemiläget tillåter). Om läget tillåter vill föreningen utveckla verksamheten genom att
arrangera mindre offentliga evenemang, som kafékvällar med musik, ev i samarbete med andra lokala
kulturföreningar som Hökmossens Kulturförening, Melody Box, Midsommargården, EPOS Öst m fl.
Det sökta bidraget ska användas till
- Iordningställande av lokalerna, bl a ljudisolering, målning av väggar och reparation av golvet.
- Inköp av musikutrustning som mikrofoner, kablar, förstärkare, PA, notställ mm
- Mindre arvoden i samband med arrangering av öppet musikkafé
- Lokalhyra, fasta kostnader som vaktbolag, försäkring, el, sophantering. - Förbrukningsvaror
(städutrustning, kaffefilter etc)
Corona
Pga pandemin, som under detta år gjort så att många musiker i ett slag förlorat jobb och levebröd,
förlorade föreningen tyvärr ett antal meddelar, som hoppade av föreningen och slutade repetera i
lokalen. Därför ägnade vi under hösten mycket tid åt att värva nya medlemmar, vilket trots pandemin
lyckades väl och lokalen var under senare delen av hösten och vintern bokad och använd under stora
delar av dygnet alla veckans dagar.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen fyller en bra funktion och kompletterar med sin verksamhet i stadsdelen. Den här typen av
förening ska i första hand söka stöd hos Kulturförvaltningen och Idrottsförvaltningen för sin
verksamhet. När de kommer i gång med att arrangera lokala program kan de vara något som är möjligt
att få stöd för enligt stadsdelens anvisningar, då förslagsvis arrangörsstöd.
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7. Hägerstens hembygdsförening
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
8 000
20 000
11 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
481/469
Ca 60%
40%
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
406/385

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Föreningen hyr en tredjedel av Lerkrogen i Älvsjö, Brännkyrka hembygdsförenings gård. Där
har styrelsen sina möten och där har de också några av sina föreningssammankomster och där
förvaras utställningsskärmar och klippsamling. Bokförsäljning sker i och försäljningsrum som delas
med Brännkyrka hembygdsförenings förening. Båda föreningarna kan disponera hela huset
for sammanträden och arrangemang. Arkiv och del av boklagret finns i Aspuddens Bibliotek. De hyr
också in sig i en källarlokal i Västertorp tillsammans med Mälarhöjdsföreningen och SPF där de
förvarar en stor del av sitt boklager.
Målgrupp
Alla som är intresserade av sin nuvarande eller f.d. hembygd. Alla skolelever i Hägersten.
Mål
Kunskap och engagemang för hembygden.
Beskrivning av verksamheten
Hägerstens hembygdsförening har till ändamål att värna om och vårda Hägerstens församlings
område, dess miljö och kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen har
under sin drygt 50-åriga verksamhet samlat på sig ett stort material i form av bilder, klipp etc. Varje år
ges skrifter ut med berättelser och bilder. Föreningen anordnar utställningar, föreläsningar,
studiecirklar sammanställer skrifter och årsböcker m.m. De föreläser för skolbarn, erbjuder skolor i
området medverkan vid studiedagar och lektioner I de lägre årskurserna samt även förskolan.
Söker medel till
Årsskriften Handel I Aspudden
Faktablad x 3
Nya utställningsskärmar

20 000
15 000
2 000

Corona
Utåtriktade publika aktiviteter inomhus har fått vila och nya planeras inte förrän hösten 21.
Förvaltningens synpunkter
Föreningens dokumentation och berättande är en länk mellan generationer och människor som är ett
värdefullt bidrag till kunskap och gemenskap. Förvaltningen föreslår något höjt föreningsstöd jämfört
med föregående år. Bidragen till hembygdsföreningarna blir då likvärdiga utifrån medlemsantal och
målsättning.
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8. IMPACT kampsportscenter
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
Ej sökt
271 000
0
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
432 Thaiboxning, 118 Taekwon-do
242
308
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
206

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
79
127

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Västberga Allé 1

Målgrupp
Erbjuda kampsportsträning för vuxna, barn och ungdomar. Ansökan gäller barn och ungdom.
Beskrivning av verksamheten
Ansökan gäller verksamheten för barn och ungdom. De har idag 332 medlemmar under 20 år. År 2021
planerar de att ha 15 pass per vecka riktade mot denna målgrupp, ålder 7-18 år i både taiboxning och
taekwon-do. Därutöver har de s.k ”Tigergrupper” för mindre barn, 4-7 år.
Tränarna för ungdomsgrupperna är särskilt utbildade för detta och ytterligare fortbildning planeras.
Föreningen arbetar aktivt för fler medlemmar i området bland annat genom samarbete med skolor och
fältassistenter. De vill vara en lokal knytpunkt för barn och unga att träna men också knyta nya
kontakter, diskutera viktiga ämnen (mobbing, vänskap, civilkurage). Föreningen arbetar aktivt med
positiva förebilder bland annat genom ett mentorsprogram som tagits fram tillsammans med andra
kampsortsklubbar och kampsportsförbundet. De planerar att ha dialogteman organiserat i kombination
med träningen. Gratis lovaktiviteter och provapå-termin erbjuds.
Söker medel till
Arvode till ledare och tränar 15 pass – 135 000
Handledning och coachning av nya och befintliga ledare 2 x 24 000
Rekrytering och marknadsföring 20 000
Administrativa kostnader 30 000
Särskild satsning på unga tjejer 20 000
Öppet hus verksamhet arvode till ledare och marknadsföring 18 000
Förvaltningens synpunkter
Föreningen redovisar att de fick 2020 bidrag och sökt samma summa för 2021 från Budoförbundet
med 175 000 för specfika projekt. De har i år sökt 70 000 och tidigare fått 90 000 från Stockholms
stad, Idrottsförvaltningen- Lovstöd till ledare och aktiviteter för loven. Föreningen uppmanas att söka
stöd för övriga barn och ungdomsaktiviteter från Idrottsförvaltningen. Stadsdelens föreningsbidrag och
arrangörsstöd är kompletterande och kan ske kring någon lokal företeelse i stadsdelen som man inte
kan söka medel från annan förvaltning.
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9. Kulturföreningen Aspen
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
10 000
150 000
20 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
22/29
12/12
10/17
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
16/19

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
9/10
7/9

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Bio Aspen, Hägerstensvägen
Målgrupp
Boende i Hägersten-Älvsjö
Mål
En övergripande vision med vårt arbete ar att stärka det lokala civilsamhället genom möten mellan
människor, kulturaktiviteter, gemensamt skapande och lokal samverkan. Vi tror att vi genom detta
bygger förtroende, trygghet och ger meningsfullhet at invånarna i stadsdelen, oberoende om en är
engagerad i föreningen eller kulturaktiviteterna på Aspen eller bara besöker verksamheten då och då.
Beskrivning av verksamheten
Kulturföreningen Aspen verkar för att främja lokalt engagemang inom kultur i stadsdelsområdet
Hägersten-Älvsjö. Föreningen har byggt flera samarbeten med kultur- och föreningslivet inom
stadsdelen. De har bland annat ett samarbete med animationsutbildningen Animationsakademin, Stand
Up-Hägersten. De tider när föreningen inte genomfor arrangemang på Aspen kommer lokalen att
upplåtas till andra kulturaktörer. Kulturföreningen Aspen är en plattform för arrangörskap på blivande
kulturmötesplatsen Aspen. Kulturföreningen Aspen arbetar för att underlätta för sina medlemmar att
arrangera kulturevenemang på Aspen och samverkar brett för att etablera nya samarbeten och
samverkan kring verksamheten på Aspen. De arbetar med att fördjupa inledda samarbeten med
stadsdelsförvaltningens verksamheter för förskolebarn och funktionshindrade i form av det dagliga
programarbetet på Aspen, för att locka besökare till de arrangemang som genomförs på Aspen.
Föreningen utgör en bas för volontärarbete på Aspen.
Söker medel till
Det sökta stödet vill de använda till att utveckla föreningens verksamhet och det kommande
kulturutbudet på Aspen. De vill också utveckla de lokala samarbeten som de redan har initierat kring
den framtida verksamheten. Kulturföreningen kommer regelbundet att ansvara för programsättningen
av ett antal programpunkter på Aspens program. Eftersom Aspen har kostnader som måste täckas
betalar föreningen ett subventionerat schablonbelopp som täcker omkostnaderna for lokalen.
Föreningen har också behov av att marknadsföra de aktiviteter som genomförs.
Coronakommentar: Föreningen kunde inte genomföra mycket av den planerade verksamheten under
året på grund av pandemin. Deras ambitioner och mål kvarstår i årets ansökan, med några tillägg och
utveckling av befintliga idéer.
Förvaltningens synpunkter
Föreningens verksamhet överensstämmer med stadsdelens regelverk. Lokalen och verksamheten som
planeras blir ett komplement till stadsdelens kulturutbud. Det är troligt att föreningens verksamhet
kommer att bidra på ett positivt sätt och komplettera nämndens verksamhet med bland annat kultur för
barn och filmvisningar anpassade for personer med olika typer av funktionshinder där målgruppen
själva kan välja filmer, och teateruppsättningar där dagverksamheterna själva uppträder och
arrangerar.
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10. Kulturföreningen Tellus
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
50 000
76 000
50 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
-/550
300
250
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
Ca 80%

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
59%

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen

Målgrupp
Människor som bor och vistas i Hägersten med omnejd. Bred verksamhet för många målgrupper
beroende på aktivitet. Barn, familjer, nya svenskar boende i Hägerstensområdet är prioriterat men all
verksamhet är öppen för alla. De vill erbjuda möjligheten till en rik fritid för boende i området med
omnejd.
Mål
Syfte att driva Biocafé Tellus för att främja det sociala och kulturella livet i Hägersten, samt att värna
om demokratiska värderingar och alla människors lika värde och rättigheter.
Beskrivning av verksamheten
Kulturföreningen Tellus mål är att bedriva kulturell och social verksamhet i Hägersten med omnejd.
De är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som drivs ideellt av föreningens medlemmar.
Föreningen driver utan vinstsyfte biografen Tellus i Midsommarkransen och har utöver det en bred
verksamhet med bland annat utställningar, föredrag, poesikvällar och musikprogram. Ca 70 aktiva
medlemmar skapar gemensamt verksamheten som är öppen för allmänheten. Genom ett brett utbud till
låga priser vänder de sig till alla som är intresserade av någon form av kultur. Olika sorter film,
språkkafé, öppen scen, Peachcafé, jazzjam, öppen kroki är några exempel från verksamheten. De har
program nästan var kväll.
Söker medel till
Programblad, utomhusvisning under sommaren i Svandammsparken, deltagande i jazzfestival till
hösten, bidrag för att möjliggöra att deltagarfokuserade aktiviteter kan ske vissa kvällar med fri entré
samt extrautgifter på grund av pandemin.
Covidkommentar
Under året har flera planerade evenemang ställts in eller skjutits upp på med anledning av
covidpandemin. I slutet av november stängdes verksamheten ned helt. I slutet på januari öppnar man
försiktigt upp igen men följer Folkhälsomyndighetens råd.
Förvaltningens synpunkter
Föreningens syften och verksamhet rimmar väl med nämndens anvisningar och prioriterade grupper.
Deras arbete och verksamhet är värdefullt inslag för att bidra till trivsel, social och kulturell
gemenskap. Förvaltningen föreslår att föreningen får medel till sin sökta verksamhet och att bidraget
bibehålls från föregående år med en förväntan att ej nyttjade medel 2020 används under 2021 till den
uppskjutna verksamheten.
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11. Odla ihop
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
Ingen ansökan
40 000
10 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
-/1 000
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
+200

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Tillgång till stadsdelens mark i Aspudden och Västberga genom brukaravtal.
Målgrupp
De som är natur- och odlingsintresserade. Primärt äldre, barn och nyanlända.
Mål
Föreningens syfte är att verka för spridning av kunskap och praktik inom biodiversitet och hållbar,
ekologisk odling och resurshantering utifrån permakulturens grundprinciper - omsorg om människor,
djur och natur och rättvis fördelning utifrån en princip om alla människors lika och höga värde.
Ändamålet är att tillvarata resurser, mänskliga och materiella, med grundhållningen att ingen
människa och ingenting är förbrukningsmaterial utan har en plats och ett värde och ska behandlas med
omsorg. Odla ihops vision är att skapa gränsöverskridande platser mellan olika utomhusaktiviteter:
Idrotten, och den själsliga och fysiska aktivitet som växer fram inom kulturella verksamheter, för barn,
ungdomar och äldre, som inte är så tävlingsinriktade. Platsen skulle kunna rymma verksamheter för
olika säsonger.
Beskrivning av verksamheten
Den ideella föreningen Odla Ihop har sedan 2019 arbetat för skapa gemensamma odlingsutrymmen i
stadsdelen Hägersten-Älvsjö. Idag har de brukaravtal i Aspudden och Västertorp. Därutöver har de
verksamhet i Tanto och Öråker. Odla ihop ska utifrån föreningens grundsyften och värderingar
- tillvarata mänskliga och materiella resurser
- främja kunskapsspridning och kunskapsproduktion.
- arbeta praktiskt och lokalt
- arbeta aktivt för nationellt och internationellt nätverksbyggande
- samverka lokalt med verksamheter och människor och verkar inkluderande och
integrerande
- utveckla skalbara praktiska och pedagogiska metoder
- arbeta för förbättrad matsäkerhet och social säkerhet genom samverkan mellan boende,
organisationer och verksamheter lokalt
Söker medel till
Med hjälp av bidraget kommer de starta initiativet “Mata maskarna” som i detta skede riktar sig till
barn i främst förskoleklass. Genom initiativet vill de engagera och utbilda lokala förskoleklasser inom
kompostering, livet i jorden och biologiskt mångfald. De vill genom bidraget börja erbjuda praktiska
och roliga workshops för mindre barngrupper under vår och sommar. Föreningen arbetar ideelt men
behöver stöd till information, redskap och material.
Förvaltningens synpunkter
Föreningens ambition och målsättning stämmer på många sätt in på stadens vision. Föreningen har på
flera sätt funktioner att fylla. Förvaltningen föreslår ett stöd för den utåtriktade ideella verksamheten.
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12. PRO Fruängen-Västertorp
Beviljat belopp 2020 Ansöker om 2021
23 000
20 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
370/345

Förslag (belopp i kr)
20 000
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
290/251
80/94

Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
345

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
251
94

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Hyr lokaler där de har styrelsemöten och cirklar. Enligt uppgift en kostnad om 2 900 kr/mån.
Lånar lokal på Fruängsgården vid större träffar och står då för fika. Boende bjuds in.
Målgrupp
Pensionärer
Mål
Aktivera pensionärer i Fruängen –Västertorp med läsecirklar, resor, friskvård, bingo, underhållning
och förtäring på måndagsträffar.
Beskrivning av verksamheten
Kaffebjudningar för boende på Fruängsgården inklusive fika och underhållning. Studiecirklar,
friskvårdsaktiviteter, Vårlunch, Jullunch, funktionärslunch och soppluncher.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen finansierar sin verksamhet utöver bidrag från stadsdelsnämnden med entréavgifter,
medlemsavgifter och lotteri. Studiecirkel finansieras av studieförbund. Medlemsantalet sjunker.
Föreningen bidrar till en viktig funktion för många pensionärer. Förvaltningen föreslår
verksamhetsstöd beräknat utifrån medlemsantal likartat övriga pensionärsorganisationer.
Föreningens ansökan är lägre för 2021 än för 2020 då en del medel inte har kunnat användas under
2020 på grund av pandemin. Förvaltningen föreslår därför att ett lägre belopp beviljas för 2021.
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13. PRO Hägersten
Beviljat belopp 2020
28 000

Ansöker om 2021
28 000

Förslag (belopp i kr)
25 000

Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
260/245

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
182/164
78/81

Annat alternativ /vill
ej svara

Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
260/245

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
182/164
78/81

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Tillgång till Hövdingagården dagtid, kostnadsfritt.

Målgrupp
Alla pensionärer i sitt område.
Mål
Möjlighet att påverka samhällsutvecklingen för pensionärer. Driva medlemmarnas intressefrågor.
Öka medlemsantalet, vässa intressepolitiken, verksamhetsutveckling. Vill synas och höras mer.
Beskrivning av verksamheten
Studiecirklar, fortbildning, museibesök, filmvisning, friskvård, resor utflykter, underhållning,
utbildning av förtroendevalda. Boule och kubbspel och andra utomhusaktiviteter Föreningen har
representant i stadsdelens pensionärsråd och har tillgång till lokal på Hövdingagården fritidsgård.
Söker medel till
De vill öka medlemsantalet, utveckla sin egen verksamhet så att de bättre kan möta medlemmarnas
olika intressen. Hitta bra och enkla metoder för att ta reda på och ta tillvara sina medlemmars intressen
Satsa på att bryta äldres ofrivilliga ensamhet genom olika aktiviteter.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen finansierar sin verksamhet utöver bidrag från stadsdelsnämnden med entréavgifter,
medlemsavgifter och lotteri. Studiecirkel finansieras av studieförbund. Medlemsantalet sjunker.
Föreningen bidrar till en viktig funktion för många pensionärer. Förvaltningen föreslår
verksamhetsstöd beräknat utifrån medlemsantal likartat övriga pensionärsorganisationer.
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14. PRO Kransen-Åsen
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
23 000
15 000
15 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
188/
130/
58/
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
177/163

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Använder sig av Hägerstensåsens Medborgarhus med föreningstaxa. I sin resultatrapport för
2020 finns lokalhyra som utgift på ca 23 000 kr.
Målgrupp
Pensionärer
Mål
Att skapa gemenskap och samhörighet med medlemmarna, stimulera till nya kontakter och vänner.
PRO driver äldres frågor i samhället.
Beskrivning av verksamheten
Månadsmöten med information, föreläsare och underhållning samt förtäring. Anordnar studiecirklar
och friskvård.
Söker medel till
Lokalhyra, gager till föreläsare och artister. Tryckning av program och porto.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen finansierar sin verksamhet utöver bidrag från stadsdelsnämnden med entréavgifter,
medlemsavgifter och lotteri. Studiecirkel finansieras av studieförbund. Medlemsantalet sjunker.
Föreningen bidrar till en viktig funktion för många pensionärer. Förvaltningen föreslår
verksamhetsstöd beräknat utifrån medlemsantal likartat övriga pensionärsorganisationer.
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15. PRO Liljeholmen
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
25 000
25 000
22 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
276/251
187/172
89/79
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
266/236

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
181/170
85/66

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Aktiviteterna inomhus har arrangerats i Varvseken, som hyrts på årsbasis av Intresseföreningen Varvseken i Ekensberg. På grund av pandemin har några aktiviteter genomförts utomhus.
Utgifter för lokal uppges vara 2 000 kr för 2020 0ch 4 000 kr för 2019.
Målgrupp
Pensionärer i föreningens verksamhetsområde inom stadsdelen.
Mål
Föreningens syfte är att skapa social gemenskap, ta tillvara medlemmarnas intressen och påverka via
PROs intressepolitiska program samt bedriva friskvård, utbildning och studier och kulturell
verksamhet.
Beskrivning av verksamheten
PRO Liljeholmen bedriver ett antal verksamheter med inriktning på sociala kontakter med
medlemmarna i olika aktivitetssammanhang. Bedriver friskvård, studier och kulturell verksamhet.
Söker medel till
För 2021 vill man vässa det intressepolitiska arbetet med kunskapsunderlag från undersökningar samt
utveckla arbetet med social och kulturell samvaro. De vill satsa på utbildning för ökad kunskap och
teknik för att minska den digitala klyftan vid info via nätet, e-handel, bankärenden och andra alternativ
till kontanthantering. Andra viktiga områden för PRO att belysa är krav på hälsa, sjukvård,
kollektivtrafik och kultur i Landstingspolitiska programmet samt ökad kunskap om säkerhet - mot
brott mot äldre, men också påverka utvecklingen till bättre äldreboende i stadsdelen.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen finansierar sin verksamhet utöver bidrag från stadsdelsnämnden med entréavgifter,
medlemsavgifter och lotteri. Studiecirkel finansieras av studieförbund. Medlemsantalet sjunker.
Föreningen bidrar till en viktig funktion för många pensionärer. Förvaltningen föreslår
verksamhetsstöd beräknat utifrån medlemsantal likartat övriga pensionärsorganisationer.
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16. PRO Solberga-Brännkyrka
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
12 000
30 000
16 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
265/235
166
69
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
-/176

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
148
28

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Lokalhyra som de söker medel för uppgår till 10 000. Har andel i Gershedens och Rågsveds
folketshus.
Målgrupp
Pensionärer i området
Mål
Målet är att tillvarata pensionärers intressen och behov.
Beskrivning av verksamheten
De ordnar möten, underhållning och aktiviteter för att tillvarata pensionärers intressen. Med olika
aktiviteterna kan de erbjuda sociala kontakter och aktiviteter som främjar medlemmarnas hälsa.
Exempel som nämns är bowling, linedance och boule.
Söker medel till
Hyra, kontorsmaterial och aktiviteter.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen finansierar sin verksamhet utöver bidrag från stadsdelsnämnden med entréavgifter,
medlemsavgifter och lotteri. Studiecirkel finansieras av studieförbund. Medlemsantalet sjunker.
Föreningen bidrar till en viktig funktion för många pensionärer. Förvaltningen föreslår
verksamhetsstöd beräknat utifrån medlemsantal likartat övriga pensionärsorganisationer.
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17. PRO Älvsjö-Herrängen
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
19 000
20 000
20 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
284
190
94
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
249

Varav
Varav
flickor/kvinnor p81ojkar/män
168

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Kostnader för 2019 redovisas 15 500 kr. Budget 21 16 000 kr. Styrelsemöten sker på
Scoutgården, Herrängvägen 3. Månadsmötenhålls i Godtemplargården.
Målgrupp
Pensionärer
Mål
Aktivera pensionärer både kulturellt och socialt. Trevlig samvaro och intressanta informationsträffar
som stärker både kropp och själ.
Beskrivning av verksamheten
Träffar med underhållning, cirkelverksamhet, med mera. Bland cirklarna och aktiviteter redovisas
bridge, konst, musik, gymnastik, boule, qigong.
Söker medel till
Anordna möten, driva studiecirklar och olika fritidsaktiviteter. Ordna studiebesök och arrangera resor
inom och utanför landet.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen finansierar sin verksamhet utöver bidrag från stadsdelsnämnden med entréavgifter,
medlemsavgifter och lotteri. Studiecirkel finansieras av studieförbund. Föreningen bidrar till en viktig
funktion för många pensionärer. Förvaltningen föreslår verksamhetsstöd beräknat utifrån ansökan och
utifrån medlemsantal likartat övriga pensionärsorganisationer.
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18. Refugees Welcome Stockholm
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
0
85 000
8 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
420
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i Varav
Varav
Annat alternativ /vill
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
För ej sådan statistik
Lokal: Bedriver sin verksamhet på Midsommargården.
Målgrupp
De vänder sig till nya och etablerade svenskar i alla åldrar. Verksamheten är öppen för alla som vill
delta och fokuserar på mötet mellan olika människor.
Mål
Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har till syfte att verka för att människor på
flykt som kommer till Stockholm ska få ett värdigt bemötande och den hjälp de behöver, att främja
integration samt att driva opinion för att stärka asylrätten. Föreningen ska uppfylla sitt syfte genom att
efter behov erbjuda akuthjälp, mötesplatser, aktiviteter samt på annat sätt som styrelsen finner
nödvändigt för den aktuella situationen. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
De har under 2020 erbjudit delar av verksamheten digitalt. De vill utveckla verksamheten med nya
inslag och aktiviteter, erbjuda kompetensutveckling för sina volontärer men har inte resurser till det.
Beskrivning av verksamheten
Rosa Stationen är en mötesplats för nya och etablerade svenskar. Det är ett inkluderingsalternativ som
startats av Refugees Welcome Stockholm. Verksamheten har sedan 2017 genomfört delar av
organisationens arbete i samarbete med Föreningen Midsommargården. Tisdagarnas verksamhet samt
annan verksamhet anordnar Refugees Welcome Stockholm genom egna medel eller medel sökta
tillsammans med Midsommargården, Midsommargården stöder dock med lokalkostnader, tisdagarna.
Rosa Stationen på tisdagar erbjuder språkcafé, svenskundervisning. barnhörna, juridisk rådgivning,
läxhjälp, myndighetshjälp och cv/jobb-hjälp. Förutom dessa verksamheter har de även ett fotbollslag Rosa United, där 10-20 personer träffas och spelar fotboll tillsammans. De har även en beredskapsverksamhet med möjlighet till utdelning av kläder, hygienartiklar och annat, samt att vi anordnar andra
enstaka aktiviteter som anordnas för volontärer, eller som större arrangemang för deltagare.
Söker medel till
Söker verksamhetsstöd för tisdagarnas verksamhet samt organisationens övriga arbete, då föreningen
Midsommargården står för kostnaderna kopplade till onsdagar och söndagar. De ser sig som ett starkt
komplement till den verksamhet som finns inom stadsdelen. Rosa Stationen tisdagar skapar en trygg
mötesplats för människor, att mötas och lära sig av varandra. En plats som ger människor möjlighet att
mötas över gränser som ålder, språk och bakgrund. Refugees Welcome Stockholm är en organisation
som välkomnar alla, där de genom sina volontärer kan möta olika människors behov av hjälp. Den
främst uppskattade verksamheten är svenskundervisningen. juridisk rådgivning och barnhörnan. De
uppger att förening är i behov av verksamhetsstöd, annars kommer föreningen inte kunna över1eva.
De har söker medel till tolkkostnader, inköp av material såsom böcker, datorer,
marknadsföringsmaterial, utökning av beredskapslager, fika för deltagare (erbjuds vid alla aktiviteter),
kompetensutveckling för volontärer och styrelse, revision och bokföringskostnader.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer med att av de aktiviteter som föreningen är inblandade i, är engagerande
inslag som möter behov i stadsdelen. Samarbetet i stadsdelen sker med andra föreningar och aktörer.
Främst är det föreningen Midsommargården och Rödakorset som varit samarbetspartners.
Förvaltningen föreslår ett stöd till föreningens verksamhet på Midsommargården, med aktiviteterna
som inte bekostas av Midsommargården får ett stöd.
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19. RSMH Söder om Söder
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
2 500
7 000
5 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
263/274
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
201
73
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
13/23

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
19
4

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Föreningslokal på Knektvägen 9 i Gubbängen har varit öppen måndag till lördag kl. 13-21,
ofta också söndag då frivilliga hållit öppet. Hyra för lokalen, deltidspersonal m.m. bekostas av bidrag
från Socialnämnden och SLL Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Äldrenämnden.
Målgrupp
Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa
Mål
RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, är ett ideellt partipolitiskt obundet och religiöst
neutralt förbund, som genom socialpolitisk kamp och kamratstödjande verksamhet verkar för dem,
som hotas av, är eller har upplevt sociala eller psykiska svårigheter. Förbundet är öppet för alla som
vill verka för dessa syften. Grunden för RSMH:s verksamhet är medlemmarnas kunskaper om och
erfarenheter av den sociala och psykiatriska vården och de påfrestningar som finns i samhället.
Beskrivning av verksamheten
Idén med föreningen är att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska kunna träffas och ha
trevligt tillsammans, hitta på kul aktiviteter, och vid behov kunna stötta varandra.
Föreningen verkar för att medlemmarnas egna erfarenheter i sociala och psykiska frågor
respekteras och tas tillvara i samhället
att integritet och rättigheter respekteras för dem som har sociala och/eller psykiska besvär
att ökade insatser görs för att förebygga sociala och/eller psykiska besvär att alternativa
behandlingsformer utvecklas
att samarbetet med RUS, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa utvecklas
att RSMH samverkar med andra organisationer som gemensamt arbetar för att utröna förhållanden
vilka orsakar eller medverkar till olika former av psykisk ohälsa.
Söker medel till
För sin öppna verksamhet med aktiviteter, social samvaro, tillgång till internet, dagstidning, möjlighet
att laga och värma mat, möjlighet att duscha och tvätta kläder, tillgång till och konst- och
keramikverkstad när kurser inte pågår. Aktiviteter samvaro vid storhelger och samtalsgrupper. De
bedriver även studiecirkelverksamhet i samarbete med studieförbund. Exempel på aktiviteter
(lördagar) är matlagning, paddling, cykeltur, långpromenad, fotopromenad, bastubad, besök på
utställning, promenad med café/restaurangbesök, båtutflykt, grillning, smyckestill-verkning. Alltid
med gemensam fika. Bekostas till stor del med deltagaravgifter. Samkväm vid storhelger - bekostas
delvis med deltagaravgifter. I samtalsgrupperna träffar man andra med likartad problematik och får
möjlighet till samvaro och att ventilera upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor. Grupperna leds
av medlemmar med egen erfarenhet samt professionella. Merparten av aktiviteter och öppethållande
på tider då kommunens verksamhet är stängd. Deltagande ej biståndsbedömt. Biståndsbedömning
utgör tillgänglighetshinder för en del personer med psykisk ohälsa. Samvaron ger möjlighet att kunna
umgås med andra med liknande erfarenheter utan personal, att få möjlighet att ta ansvar. Ansvar bland
annat för öppethållande kvällar och helger samt föreningsaktiviteter. Fritidsaktiviteter för målgruppen
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saknas i stort sett i kommunens verksamhet, men behovet är stort för att motverka social isolering,
enligt ansökan.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen är en stadsövergripande förening utan preciserad verksamhet i stadsdelen men har
medlemmar knutna till stadsdelen. Ideella föreningar som vänder sig till medborgare från flera
stadsdelar kan söka bidrag från socialtjänstförvaltningen, centralt vilket de gjort och får stöd. Bidraget
där är ett stöd till föreningar som kompletterar socialtjänsten. De erhåller medel från Socialnämnden
och SLL Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Äldrenämnden för fasta kostnader vad gäller lokal, löner
och viss verksamhet. Föreningen söker stöd från stadsdelar med många deltagare till den öppna
verksamheten för aktiviteter. Föreningen fyller ett behov och verkar för prioriterade målgrupper.
Förvaltningen föreslår ett visst stöd för den öppna verksamheten och aktiviteter som inte erhåller annat
stöd.
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20. Rädda Långsjöns Grodor projekt inom Långsjö Fastighetsägareförening, LFF
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
Ingen ansökan
8 000
5 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
ej svara
Rädda Långsjöns Grodor, RLG har deltagare flickor/kvinnor pojkar/män
i olika aktiviteter som varierar mellan 20 och 60
40
100.
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
20-80

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
60
40

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Ute i naturen

Målgrupp
Alla som vill vara med och rädda och bevara områdets groddjur. Barn i föräldrars sällskap p.g.a.
kvällsaktivitet samt vuxna och äldre. Även skolor och exempelvis scoutföreningar.
Mål
Groddjuren svåra situation har förvärrats globalt, nationellt och lokal i Älvsjö-Långsjö. Målet för 2021
är att få ökad uppmärksamhet över situationen genom informationsinsatser och massmedieinslag.
Fler grodvandrare, ökad grodsäkerhet genom bättre skyltning m.m. på främst Myrvägeni Långsjö.
Ökad information till yngre barn i områdets skolor genom aktiviteter som anpassas till Coronasituationen
Beskrivning av verksamheten
Ger förslag på åtgärder för att skydda grodorna avseende trafik och byggproiekt. Massmediekontakter
samt insändare. RLG bildades 2004 och har varje vår sedan dess genomfört grodräddande aktiviteter.
2019 tilldelades RLG utmärkelsen Arets grodräddade av Länsstyrelsen i Skåne Iän, Naturvårdsveket
och Världsnaturfonden WWF.
Söker medel till
lnformationsinsatser som s.k. flyers, skyltar m.m. Specialmaterial for barn vid Grodans Dag eller
motsvarande aktivitet. lnköp av gröna hinkar, handskar, reflexvästar och övrigt material för
grodvandringar.
Förvaltningens synpunkter
Föreningens verksamhet är ett komplement till stadsdelens och kan vara ett sätt att ta vara på många
människors engagemang för naturen. Förvaltningen föreslår ett verksamhetsstöd.
.
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21. Solberga bollklubb
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
25 000
45 000
35 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
-/405
148
257
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
-/378

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
11
16

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Använder bollplan och parklek

Målgrupp
Solberga Bollklubb bedriver verksamhet som består av träning, lek och tävling för alla åldrar.
Mål
”Fotboll, glädje, gemenskap. De vill på alla nivåer bedriva sin idrott så att den utvecklar människor
positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. - Solberga Bollklubb har som ändamål att
bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild
målsättning att: - Solberga Bollklubb skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott
Beskrivning av verksamheten
Solberga Bollklubb skall bedriva följande idrotter: Fotboll, boule. Futsal men har även arrangerat olika
sociala och kulturella aktiviteter inom stadsdelsområdet såsom valborgs- och nationaldagsfirande,
barn- och familjeföreställningar i parkleken Kristallen, motionsbingo med mera.
Söker medel till
Ansökan gäller för den sociala och kulturella verksamheten med barn och familjeföreställningar,
kostnader för tekniskutrustning och marknadsföring.
Förvaltningens synpunkter
För den idrottsliga verksamheten erhåller föreningen stöd hos Idrottsförvaltningen. Den lokala
kulturverksamheten är ett komplement till nämndens verksamhet som föreslås få stöd.
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22. SPF Seniorerna Fruängen-Älvsjö
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
45 000+25 000=70 000
65 000
65 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
1045/899
739/637
306/262
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
403/806

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
294/568
109/238

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal: Fasta hyreskostnader för lokal i Hägerstensåsens folketshus och Västertorpshallen där de har
subventionerat föreningstaxa från Stockholms stad. Har föreningsmöten i samlingssalen på
Fruängsgårdens Servicehus, på Medborgarhuset Hägerstensåsen samt på Park Folkets Hus, Liseberg.
Målgrupp
Pensionärer
Mål
Föreningens verksamhet syftar till att bl.a. genom sammankomster, utflykter och resor bidra till social
gemenskap och livskvalitet för äldre i området. Främja sociala kontakter bland äldre och minska
ensamheten. Stimulera till fysisk och psykisk aktivitet och ge medlemmarna information som berör
äldre.
Beskrivning av verksamheten
Genom regelbundna aktiviteter verka för ett bibehållande av äldres fysiska och mentala hälsa, t.ex.
gymnastik, bordtennis, promenader, bridge, boule, bokcirklar som anordnas varje vecka. Bevaka och
tillvarata äldres intressen i samverkan med myndigheter, institutioner och andra verksamheter.
Föreningen SPF seniorerna Fruängen-Liljeholmen gick förra året samman med föreningen SPF
Seniorerna Brännkyrka-Älvsjö. Det nya namnet är SPF Seniorerna Fruängen Älvsjö. Föreningen har
representat i pensionärsråd och Brännkyrka veteranring.
Söker medel till
Social verksamhet föreningsaktiviteter bland äldre föredrag, musikunderhållning, utflykter, resor,
vandringar, gymnastik, bridge, läsecirklar mm. Information och lokalkostnader.
Corona kommentar
Verksamheten 2020 var naturligtvis mycket begränsad pga pandemisituationen liksom verksamheten
våren 2021 kommer att vara. Pga och det tidiga ansökningsdatumet och pandemin finns ännu ingen
verksamhetsplan för 2021 och vi hänvisar till verksamhetsplanen 2020 (se föreg. ansökan). Preliminär
verksamhetsplan kommer att skickas in senast 31/3 tillsammans med bokslut 2020 och budget 2021,
men pga att föreningens årsmöte pga pandemin förskjuts åtminstone till slutet av maj kommer dessa
då inte att vara formellt fastställd. Budget 2021 samt bokslut 2020 finns ännu ej tillgängligt, men 2020
beräknas ge ett väsentligt överskott pga att kostnader för möten i stort sett uteblivit. Fasta lokalkostnader och vissa kostnader för sen avbokning av andra lokaler mm efter FHM:s beslut belastar
kostnadssidan liksom kostnader för medlemsinformation.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen finansierar sin verksamhet utöver bidrag från stadsdelsnämnden med entréavgifter,
medlemsavgifter och lotteri. Studiecirkel finansieras av studieförbund. Medlemsantalet sjunker.
Föreningen bidrar till en viktig funktion för många pensionärer. Förvaltningen föreslår
verksamhetsstöd beräknat utifrån medlemsantal likartat övriga pensionärsorganisationer.
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23. SPF seniorerna Mälarhöjden-Hägersten
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
48 000
50 000
48 000
Totalt antal medlemmar/deltagare
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
645/619
483/463
162/156
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i Varav
Varav
Annat alternativ /vill
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
532/527
395/393
137/134
Lokal: Utgifter för lokalkostnader under 2020 uppges varit knappt 21 000 kr. Året innan uppgick det
till 30 000kr vilket de även planerar för 2021. Verksamhetsadress: Aulan, Axelsbergs Seniorboende,
Axelsbergs torg 3.
Målgrupp
Pensionärer boende i stadsdelen och dess närområde.
Mål
Skapa social gemenskap med friskvård, utbildning, studier och kulturell verksamhet i stadsdelen.
Beskrivning av verksamheten
PRO Liljeholmen bedriver ett antal verksamheter med inriktning på sociala kontakter med
medlemmar i olika aktivitetssammanhang. ”Informerar och tillvarata frågor och intressen på det lokala
planet som rör medlemmarna. Arbetar aktivt för att förbättra vård, omsorg, boende och trygghet för
äldre. Verka för hälsa, social gemenskap och kultur genom olika aktiviteter. Deltar i
Stadsdelsnämndens pensionärsråd och samarbetar med Seniorhälsan”
Coronaeffekt
Föreningens kommentar: Dock måste vi här framhålla att året 2020 avvek i betydande omfattning från
det normala där i stort sett all verksamhet ställdes in efter första kvartalet på grund av
pandemiutbrottet. Utsikterna för det kommande året är i dagsläget mörka för åtminstone delen av
2021. Vår förhoppning är dock att kunna starta upp till ett normalläge från och med augusti. Då
behöver vi satsa både pengar och resurser för att åter komma in på banan.
Söker medel till
Underhållning och föredrag vid månadsträffar och aktivitetsmöten. Alla aktivitetsmöten är
kostnadsfria och öppna för icke-medlemmar. Tryckning av vår- och höstprogram, utskicktill
medlemmar och nyblivna 65-åringar. Administration och utbildning. Träffar vår och höst för
föreningens funktionärer (värdar och cirkelledare) samt nya medlemmar.
Förvaltningens synpunkter
Föreningen finansierar sin verksamhet utöver bidrag från stadsdelsnämnden med entréavgifter,
medlemsavgifter och lotteri. Studiecirkel finansieras av studieförbund. Medlemsantalet sjunker.
Föreningen bidrar till en viktig funktion för många pensionärer. Förvaltningen föreslår
verksamhetsstöd beräknat utifrån medlemsantal likartat övriga pensionärsorganisationer.
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24. Äldrekontakt
Beviljat belopp 2020
Ansöker om 2021
Förslag (belopp i kr)
1 000
45 000
9 000
Totalt antal medlemmar/deltagare 2020/21
Varav
Varav
Annat alternativ /vill
flickor/kvinnor pojkar/män
ej svara
1500
Ca 1400
100
Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde
68

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
63
5

Annat alternativ /vill
ej svara

Lokal:

Målgrupp
Äldrekontakt riktar sig till ensamboende pensionärer över 75 år som:
Bor ensamma i ordinärt boende och saknar gemenskap
Har få sociala kontakter (träffar sällan familj, vännerna har börjat försvinna pga. ålder och sjukdom
osv.).
Har svårt eller tycker det är jobbigt att lämna hemmet på egen hand for att delta i aktiviteter
Mål
Det övergripande målet med Äldrekontakt verksamhet ar att minska ensamhet och isolering hos
äldre. Syftet är även att gästerna ska fa en möjlighet att finna nya vänner och social gemenskap.
Mål för 2021: att upprätthålla våra 3 lokalgrupper och genomföra planerade
Corona-anpassade aktiviteter samt att genomföra en ansvarsfull och för alla parter säker och
trygg återgång till fysiska träffar så snart omständigheterna tillåter det - med bibehållen effekt
och kvalitet.
Beskrivning av verksamheten
Regelbundna fysiska träffar i grupp. Under normala omständigheter ger Äldrekontakt sina äldre gäster
möjlighet att träffas i person varje månad, minst 11 gånger per år. De äldre far alltså hjälp att träffas en
gång i månaden, samt telefonkontakt mellan träfftillfällena för att höra hur de mår och att de känner att
någon bryr sig om dem. Träffar blir något man ser fram emot. De innebar att välkomnas till en
värdfamiljs privata hem, och fa träffa de nya vännerna i sin grupp, man kommer hemifrån och får
andra intryck än hemmets fyra väggar. Den hjälpande handen frän dörren och sällskapet av en
volontärchaufför ar en trygghet och en viktig del i att våga följa med. Föreningen skapar lokalt
engagemang genom att tillvaratar den goda viljan hos grannar genom att göra det enkelt att som
volontär hjälpa äldre där man bor. Så istället för att äldre i samma kvarter sitter ensamma i varsin
lägenhet/hus och längtar efter gemenskap, ordnar Äldrekontakt sa att de kan umgås över en fika
hemma hos volontärer i samma område. Snittåldern bland gästerna i Hägersten-Älvsjö SDF är 88,9 år,
dar den äldsta ar 100 år och den yngsta 78 år. Volontärernas genomsnittsålder är 42,5 år med den
yngsta på 26 och den äldsta 65. Äldrekontakt under året haft 39 volontärer boendes i stadsdelen.
Volontärerna har skjutsat de äldre till träffarna, öppnat upp sina hem och bjudit på fika, handlat mat
och mediciner, ringt gästerna varannan vecka och hjälpt dem att komma i kontakt med varandra. 29
gäster i stadsdelen som deltagit i verksamheten varje månad i den utsträckning de har klarat av.
Söker medel till
Vi söker pengar for att kunna fortsatta bedriva var verksamhet i Hägersten-Älvsjö SDF. Inom
stadsdelen har de i dagsläget 3 lokalgrupper med 29 gäster (isolerade äldre) och 39 volontärer som
hjälper gästerna att ses regelbundet. Volontärerna erbjuder även hjälp med inköp av mat och
mediciner på ett smittsäkert satt till äldre i området, både till föreningens medlemmar och äldre.
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som inte är med i föreningen. Kostnader som föreningen uppger att den har är för att säkerställa
verksamheten och kvalitetssäkra den vilket de beräknar till 15 000 kr per lokalgrupp. Kansli och
overheadkostnader är finansierade och volontärerna arbetar ideellt.
.
Corona anpassning
I mars 2020 pausade vi vara fysiska träffar tillsvidare och de ställde om till Coronaanpassad
verksamhet. Under pågående pandemi arbetar Äldrekontakt med att hjälpa de äldre genom att
tillgodose deras basala behov av mat och mediciner, hjälpa dem till mänsklig kontakt med volontärer
och att hålla kontakt med de jämnåriga i gruppen, samt genom att erbjuda intellektuell och social
stimulans i deras hem. Den coronaanpassade verksamheten vilar på tre ben:
1) Matinköp och apoteksärenden
2) Telefonträffar i grupp och enskilda samtal
3) Telefonföreläsningar
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser föreningens verksamhet som ett gott komplement i stadsdelen och föreslår ett stöd.

28

25. ÖBK veteranerna
Beviljat belopp 2020
2 000

Ansöker om 2021
Om att få föra över oanvänt
bidrag

Förslag (belopp i kr)
0

Totalt antal medlemmar/deltagare
28

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
11
17

Annat
alternativ /vill
ej svara

Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde
23

Varav
Varav
flickor/kvinnor pojkar/män
5

Annat
alternativ /vill
ej svara

Målgrupp
Pensionärer som varit medlem i båtklubben i minst 5 år. Även medlems partner.
Mål
Att samla pensionerade medlemmar inom Örnsbergs båtklubb för olika aktiviteter och gemensam
trevnad. Aktivera äldre medlemmar.
Söker medel till
Medlemsmöten med förtäring där nämndens bidrag täcker delar av kostnaderna.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att föreningen får använda bidraget för 2020 till 2021 för de aktiviteter som inte
har kunnat genomföras enligt föreningens önskemål.

