Verksamhetsbidrag 2018, sammanställning
Förening

Beviljat
2017

Ansökt
2018

Förslag 2018

PRO Fruängen-Västertorp

35 000

40 000

35 000

PRO Liljeholmen

25 000

26 000

25 000

PRO Kransen-Åsen

23 000

33 000

23 000

PRO Hägersten

28 000

28 000

28 000

---

70 000

45 000

SPF Fruängen-Liljeholmen
SPF Mälarhöjden-Hägersten

46 000

48 000

48 000

Stockholms läns dövas pensionärsförening

5000

5000

5000

Äldrekontakt

2000

20 000

2000

Brännkyrka veteranring

5000

8000

5000

ÖBK veteranerna

2000

4000

2000

BTK Åsen bordtennis

------

3000

2000

DHR Söder om söder

20 000

30 000

20 000

Föreningen Fenix

50 000

200 000

50 000

FHDBF

------

53 000

0

DHB Östra

------

5000

3000

Eolshälls 4H gård

------

88 879

30 000

10 000

30 000

10 000

Örnsbergs scoutkår
Föreningen Kultur I Aspudden

8 000

17 000

5000

Föreningen Midsommargården

20 000

160 000

40 000

Hägerstens hembygdsförening

8000

10 688

8000

Hägersten-Skärholmens
Trädgårssällskap

-------

13 525

0

Kulturföreningen Hökmossens gård

8000

12 000

5000

17 000

40 000

28 000

Kulturföreningen Tellus
Röda Korset Hägerstenskretsen

-------

10 000

8000

Vintervikens trädgård

15 000

35 500

23 000

Ateljeföreningen Vinterviken

10 000

20 000

0

SPF Fruängen

33 500

-------

0

SPF Hägersten-Liljeholmen

21 000

-------

0

391 500

1 010 592

450 000

Summa

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
administrativa avdelningen

Information
Sida 1 (14)

Verksamhetsbidrag 2018, föreningar
Antal medlemmar 400

Förening

PRO Fruängen-Västertorp

Kvinnor 303
Män 97

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

35 000

40 000

35 000

Beskrivning

PRO Fruängen-Västertorp är en ideell lokalförening inom
Pensionärernas riksorganisation som aktiverar pensionärerna i
Fruängen-Västertorp med läsecirklar, resor, friskvård, körsång,
målargrupp, hantverksgrupp, samt underhållning med kaffe och
smörgåsar.

Antal medlemmar 308

Förening

Kvinnor 215

PRO Liljeholmen

Män 93

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

25 000

26 000

25 000

Beskrivning

Föreningens syfte är att skapa social gemenskap, ta tillvara
medlemmarnas intressen, samt bedriva friskvård, utbildning, studier
och kulturell verksamhet.
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning
administrativa avdelningen
Telefonvägen 30
Box 490
12904 Hägersten
Telefon 08-50823678
Växel 08-50822000
gunilla.olson@stockholm.se
stockholm.se
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Antal medlemmar 227

Förening

158
Män 69
Kvinnor

PRO Kransen-Åsen
Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

23 000

33 000

23 000

Beskrivning

Föreningens syfte är att verka för medlemmarnas intressen, erbjuda
en meningsfull samvaro med socialt engagemang och hålla
medlemmarna informerade om aktuella frågor i stadsdelen och
staden. Föreningen ordnar regelbundna möten med inbjudna
föreläsare och besök av musikartister och författare.

Antal medlemmar 275

Förening

183
92

Kvinnor

PRO Hägersten

Män

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

28 000

28 000

28 000

Beskrivning

Föreningens mål är att skapa sammanhållning och stöd mellan olika
pensionärsgenerationer och gemenskap mellan medlemmarna, ta till
vara äldres intressen och erbjuda verksamheter som är
friskvårdande och/ eller mentalt stimulerande.

Förening

Antal medlemmar 655

SPF Fruängen-Liljeholmen
Beviljat belopp 2017

Kvinnor 456
Män 199

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

70 000

45 000

----------Beskrivning

Föreningens syfte är att samla pensionärerna i Fruängen med
omnejd, att tillvarata medlemmarnas intressen och informera dem
om äldrefrågor, samt att verka för gemenskap, trygghet och trivsel.
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Antal medlemmar

Förening

SPF Mälarhöjden – Hägersten

781

502
Män 179
Kvinnor

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

46 000

48 000

48 000

Beskrivning

Föreningens syfte är att ta till vara äldres intressen, informera i
frågor som rör äldre, skapa gemenskap och erbjuda medlemmarna
friskvårdande och mentalt stimulerande aktiviteter.

Förening

Antal medlemmar i Hägersten-

Stockholms läns dövas
pensionärsförening

Liljeholmen

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

5000

5000

5000

6
Kvinnor 65 %
Män 35 %

Beskrivning

Stockholms läns dövas pensionärsförening (SLDF) är ansluten till
Sveriges Dövas Pensionärsförbund. Föreningens ändamål är att hos
myndigheter och allmänheten framhålla teckenspråkets centrala
betydelse för teckenspråkiga pensionärers gemenskap, självkänsla
och kulturella identitet, arbeta för att teckenspråkiga pensionärer
som behöver vård och omsorg får detta i en teckenspråkig miljö och
att arbeta för att information från myndigheter och media till
teckenspråkiga pensionärer sker på teckenspråk. Föreningen som
driver sin verksamhet i Stockholms Dövas förenings lokaler i
Johanneshov erbjuder många aktiviteter som döva äldre kan ta del
av, exempelvis pensionärsträffar med olika tema och aktiviteter,
resor och utflykter.
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Antal medlemmar 37

Förening

Kvinnor 36

Äldrekontakt

Män 1

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

2000

20 000

2 000

Beskrivning

Föreningens syfte är att främja hälsa och välbefinnande hos äldre
genom att bryta isolering. Föreningens koncept bygger på att några
av volontärerna öppnar sina hem och bjuder små grupper av äldre
på fika, medan andra volontärer hjälper till med ledsagning till och
från träffarna. Föreningen kan också hjälpa till med bara
ledsagning. Föreningen finns i Stockholm med omnejd, Uppsala
och Göteborg. Det angivna medlemsantalet avser medlemmar i
Hägersten-Liljeholmens stadsdel.

Antal medlemmar 25

förening

Brännkyrka veteranring

Kvinnor 18
Män 7

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

5 000

8 000

5 000

Beskrivning

Brännkyrka veteranring bedrivs inom stadsdelarna Älvsjö och
Hägersten-Liljeholmen. Anslutna personer ”ringare” ringer på
förmiddagen varje dag upp en telefonsvarare och uppger sitt namn
och telefonnummer. De inkomna meddelandena kontrolleras mot en
lista av föreningens ”avprickare”. Om en ringare inte har meddelat
sig är det avprickarens uppgift att i första hand ringa upp personen.
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 efterforskningar. Syftet är att
öka tryggheten för anslutna ringare. I veteranringens koncept ingår
att det ska vara två ”träffar” per år där ringare och avprickare får
tillfälle att bekanta sig med varandra under trevliga former. Av detta
skäl anordnas en vår- och en höstträff för anslutna ringare och
avprickare. Älvsjö stadsdelsförvaltning svarar för telefonkostnader,
kontorslokal med telefoner, dator och skrivare, samt
kopieringskostnader.
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Antal medlemmar 28

Förening

ÖBK Veteranerna (Örnsbergs
båtklubb)

Kvinnor 8
Män 13

Beviljat belopp 2016

Ansöker om

Förslag

2 000

4 000

2 000

Beskrivning

ÖBK Veteranerna har till syfte att samla pensionerade medlemmar
inom Örnsbergs båtklubb för olika aktiviteter och gemensam
trevnad. Verksamhetsbidraget för 2016 har använts till del av
kostnaderna för förtäring vid möten.

Antal medlemmar 26

Förening

BTK Åsen bordtennis

Kvinnor 1
Män 25

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

---------

3 000

2 000

Beskrivning

Medlemmarna i BTK Åsen (pensionärernas bordtennisklubb) spelar
bordtennis två gånger i veckan, umgås och har social samvaro.
Målet är att medlemmarna ska få social samvaro och motion.
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Antal medlemmar 42

Förening

DHR Söder om söder

Kvinnor 23
Män 19

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

20 000

30 000

20 000

Beskrivning

DHR Söder om söder är en lokal förening till de handikappades
riksförbund med verksamhet i de södra förorterna. Föreningens mål
är att ordna träffar av social karaktär med kulturinslag och planerar
för 2018 att ordna bussresor med liftbuss, lördagscafé med
underhållning en gång i månaden, midsommarfest m.m.

Antal medlemmar100

Förening

Kvinnor 60

Föreningen Fenix

Män 40

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

50 000

200 000

50 000

Beskrivning

Föreningen erbjuder en öppen mötesplats och gemenskap för
människor De har öppet varje vardag med olika aktiviteter och
möjlighet till ideellt arbete, självhjälpsgrupper och väntjänst.
Föreningen erbjuder arbetsträning för personer som står långt från
arbetsmarknaden, t. ex. funktionshindrade och långtidssjukskrivna.
Fenix verksamhet vill förebygga ofrivillig ensamhet. De har olika
aktivitetsgrupper såsom målargrupp, promenadgrupp, sånggrupp
och engelsk konversationsgrupp. Verksamheten bedrivs till största
delen av volontärer. Föregående år hade de ca 12000 besök vilket
ger ett genomsnitt på 40 besökare per dag. Föreningen söker medel
för att driva självhjälpsgrupper, äldreprojekt som syftar till att bryta
ofrivillig isolering, coaching, kaféverksamhet och mötesplats med
mera.
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Förening

Antal medlemmar totalt: 191

FHDBF

varav 102 män och 89 kvinnor

Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med

Antal medlemmar bosatta i

Familjer

Hägersten-Liljeholmen:

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

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

53 000

42

Förslag (belopp i kr)

0

Beskrivning

Föreningens syfte och mål är att alla ska vara delaktiga i samhället
vad gäller information, utbildning, arbete, fritid m.m. Föreningen
arbetar för att ”motverka sortering inom en minoritetsgrupp”.
Föreningen vill möta medlemmarnas behov individuellt och i grupp.
Exempel på aktiviteter är julgransplundring, barnteater på
teckenspråk, lägerverksamhet, julpyssel, vår- och höstfest,
sommarkoloni, pyssel, teckenspråkscafé m.m. Föreningen visar
informationsfilmer på teckenspråk och sysslar med intressepolitiskt
arbete. Hälsofrämjande aktiviteter som föreningen anordnar är ACT
(en terapiform), mindfulness, indisk dans, fotboll, simning, bad,
konstterapi och livskunskap. Föreningen anordnar också
föreläsningar inom LSS, religionshistoria, politik, hälsa och träning.
Föreningen finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och
föreningsbidrag på 343 000 kr från Stockholms läns landsting.
Föreningen har även sökt medel från allmänna arvsfonden.
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Antal medlemmar 1190

Förening

medlemmar varav 24 boende i

DHB Östra

stadsdelen H-L.
Kvinnor 580
Män 610

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

5 000

3 000

-------

Beskrivning

Föreningen arbetar intressepolitiskt för döva, hörselskadade och
språkstörda barn. De arrangerar anpassade medlemsaktiviteter för
målgruppen och deras familjer. De planerar ett minifritids med
teckenspråkiga barnledare i Axelsberg i samarbete med Unga
Hörselskadade 8 lördags eftermiddagar under 2018 med ca 30
deltagare per gång. Även syskon och föräldrar kan delta. De har fått
15 000 av Gålöstiftelsen för verksamheten som de beräknar
kommer kosta 25.000.

Antal medlemmar 540

Förening

Kvinnor

Eolshälls gård

Beviljat belopp 2017
Ej sökt 2017 men fick 25 000
år 2016

Män

464

76

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

88 879

30 000

Eolshälls 4H är en ideell organisation med djurhållning, som främst
vänder sig till barn och ungdom. Organisationen tillhör
Riksförbundet Sveriges 4H. Syftet sammanfattas genom orden
huvud, hjärta, hand och hälsa (4H) och innebär att medlemmarna
ska lära sig saker (huvud), träna empati (hjärta), lära sig genom att
göra (hand) och att lära ut ett friskt och sunt leverne (hälsa).
Föreningen vill lära barn och ungdomar ett demokratiskt styrsätt
och uppmuntrar till medbestämmande.
2018 planerar föreningen att hålla sina traditionella marknader med
hantverkstema, där man får möjlighet att prova på traditionella
hantverk, Luciafirande i Axelsberg med barn och djur, samt
kvällsaktiviteter på gården för ungdomar.
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Antal medlemmar 273

Förening

Örnsbergs scoutkår

Kvinnor 132
Män 141

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

10 000

30 000

10 000

Beskrivning

Örnsbergs Scoutkår är en ideell förening för barn och ungdomar i
åldrarna 8 år och uppåt. De håller till i stadsdelen Aspudden. Kåren
är ansluten till Scouterna och därigenom till pojk- och flickvärldsscoutförbunden. Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs, i
huvudsak av respektive scoutavdelning. Scoutkåren bedriver
verksamhet fem dagar i veckan och medlemsantalet är över 300
fördelade på 10-tal avdelningar. Örnsbergs Scoutkår arbetar för att
göra unga redo för livet genom personlig utveckling, baserat på den
värdegrund som finns i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden.
Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga och
demokratiska värderingar där alla är lika mycket värda. De vill att
unga ska ha möjlighet att få utveckla sin förmåga att leda sig själv
och andra. De värnar också miljö och vill se en hållbar utveckling.
Scouterna vill att det ska vara fler unga ledare i samhället.
För 2018 söker de bidrag för sin verksamhet med barnen i de olika
avdelningarna. De planerar att genomföra ett flertal olika
helgutfärder, sommarläger på Vindalsö och Vässarö samt läger i
Litauen.

Antal medlemmar 30

Förening

Föreningen Kultur i Aspudden

15
Män 15
Kvinnor

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

8 000

17 000

5 000

Beskrivning

Föreningen Kultur i Aspudden har till syfte att arbeta och utveckla
kulturliv i Aspudden med omnejd och för samhällsstöd till kulturell
verksamhet som befrämjar upplysning, utbildning och demokrati,
samt att även samverka med andra kulturella aktörer i stadsdelen.
2018 planerar föreningen att arrangera stadsvandring i Aspudden,
sjunga visor för fred i Vinterviken, utveckla sin hemsida m.m.
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Antal medlemmar 187

Förening

Föreningen Midsommargården

Kvinnor 104
Män 83

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

20 000

160 000

40 000

Beskrivning

Föreningen Midsommargården strävar efter att vara en mötesplats
och ett angeläget kulturhus. Genom kultur gör föreningen
förändring. Midsommargården grundades 1946 och är en av
Stockholms sex hemgårdar som i decennier varit en mötesplats för
kultur, bildning och humanism. Sedan våren 2013 drivs
Midsommargården som en ideell förening som har till ändamål att
verka för gemenskap och förståelse mellan människor. Den ska
erbjuda kulturella och sociala verksamheter, grupp- och
föreningsverksamheter och folkbildning som föredrag, kurser och
studiecirklar. Lokaler som är lämpliga och tillgängliga ska kunna
hyras av medlemmar och allmänhet för verksamhet i
samstämmighet med föreningens ändamål.
Föreningen Midsommargården delar lokalerna med Kung Saga som
är en estetisk gymnasiesärskola som bedriver sin verksamhet i
Midsommargårdens lokaler under dagtid. Föreningen
Midsommargården har ett nära samarbete med skolan , fritids och
med Kung Saga elevförening.
För verksamhetsåret 2018 planerar man utöver löpande
verksamheten att fortsatt satsa på inkluderingsprojektet Rosa
Station där nyanlända och etablerade i Sverige ges möjlighet att
delta i språk- och kulturmöten, som genomförs på
Midsommargården av Refugees Wellcome Stockholm och
Föreningen Midsommargården. En annan satsning är Studio Ung
vars verksamhet består av kreativa studior och vänder sig till
ungdomar/unga vuxna mellan 16 och 25 år. Deltagarna kan där
kostnadsfritt prova olika kreativa studior och påverka innehållet
direkt. Medel söks för bland annat för kulturprogram och
pedagoger.
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Antal medlemmar 521

Förening

Hägerstens hembygdsförening

Kvinnor 287

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Män 234
Förslag (belopp i kr)

8 000

10 688

8 000

Beskrivning

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 har
minst ett arrangemang per månad.

Antal medlemmar 157

Förening

Hägersten-Skärholmens
Trädgårdssällskap
Beviljat belopp 2017

Kvinnor 122
Män 35

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

13 525

0

Ej sökt

Beskrivning

Hägersten Skärholmens trädgårdssällskap är en ideell förening som
har till syfte att under trivsamma former sprida kunskap om
trädgård., en lokalförening inom Riksförbundet Svensk trädgård.
Former för detta är föredrag, temakvällar och trädgårdsbesök. De
söker medel för att arrangera fyra föredrag. Medel söks även från
Skärholmens stadsdelsnämnd. Programmen har varit förlagda till
Skärholmens stadsdelsområde.
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Antal medlemmar 100

Förening

Kulturföreningen Hökmossens
Gård

Kvinnor 70
Män 30

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

8 000

12 000

5 000

Beskrivning

Kulturföreningen Hökmossens Gård har till syfte att främja kultur
och föreningsliv för boende i de närliggande stadsdelarna och föra
kulturarvet vidare till kommande generationer, samt att bevara
Hökmossens Gård för fortsatt föreningsverksamhet. Medel söks för
att genomföra gårdens traditionella aktiviteter; julgransplundring
surströmmingsfest, försmak av julen alla med inslag av musik och
någon med lekledare. Därutöver har de ambitionen att ha
söndagscaféer en gång per månad med föredrag och kulturinslag.

Antal medlemmar 60

Förening

Kulturföreningen Tellus

60%
Män ca 40 %
Kvinnor ca

Beviljat belopp 2016

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

17 000

40 000

28 000

Beskrivning

Verksamhetsbidrag 2018, föreningar

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.
Verksamheten är öppen för alla att engagera sig i och mycket av
verksamheten riktar sig till personer som själva vill ta plats på scen
och utveckla sig konstnärligt. Kulturföreningen Tellus söker
verksamhetsstöd särskilt för marknadsföring och filmhyra, ett
programblad, särskilda arrangemang som utomhusbio,
jazzaktiviteter. Ny aktivitet är ”Peach cafe” som en gång i månaden
riktar sig till nyanlända med inriktning spel och språk.
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Antal medlemmar 280

Förening

Röda Korset Hägerstenskretsen

Kvinnor 186
Män 94

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

-------

10 000

8 000

Beskrivning
Röda Korset Hägerstenskretsen arbetar för att förbättra
lokalsamhället genom olika verksamheter. Sedan några år tillbaka
har fokus varit att bidra till ett humant flyktingmottagande och för
att skapa goda förutsättningar för integration genom insatser för
nyanlända i boende i området. Det har varit barnaktiviteter,
språkträning, fika med mera. Sökt bidrag är tänkt att bekosta
lokalkostnader och material till språkcafé för nyanlända på
Midsommargården. Arrangemanget sker tillsammans med Rosa
Stationen och sker en gång per vecka.

Antal medlemmar 318

Förening

Vintervikens trädgård

Kvinnor 202
Män

116

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

15 000

35 500

23 000

Beskrivning

Vintervikens trädgård driver en ekologisk visningsträdgård med
odlingsprojekt för äldre, funktionshindrade och barn. I trädgården
finns ett café, en handikappanpassad kolonistuga och upphöjda
odlingsbäddar som är tillgängliga för rullstolsburna. Föreningen
anordnar också en del kulturaktiviteter i trädgården. Sökta medel
planeras främst att användas till odlingslotter för funktionshindrade
och insektsprojekt för äldre.
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Information
Sida 14 (14)

Antal medlemmar 13

Förening

Ateljéföreningen Vinterviken

Kvinnor 6
Män 7

Beviljat belopp 2017

Ansöker om (belopp i kr)

Förslag (belopp i kr)

10 000

20 000

0

Beskrivning

Ateljéföreningen Vinterviken är en ideell förening med uppgift att
värna om Vintervikens unika miljö, att verka för kontakt med
allmänheten, arbeta pedagogiskt med barn och ungdomar och att
utveckla konstnärliga metoder. För sökta medel planerar
föreningen att arrangera öppna hus, konstkurser, visning av området
och ateljéerna. Föreningen planerar att fortsätta anordna aktiviteter
för elever i Aspuddens skola i form av konstnärliga workshops.
Sökta medel ska användas till marknadsföring, material,
handledledning, arrangemang. Föreningen hade av olika skäl inte
möjlighet att genomföra de aktiviteter som planerades för förra årets
verksamhetsbidrag. Föreningen planerar att använda 2017 års
bidrag tillsammans med sökta medel 2018 till aktiviteter 2018.
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