Organisation

DHR-Västerortssektionen
Säte utanför stadsdelen

Har er förening påverkats av
covid-19?

Ja vi har påverkats som alla
andra föreningar/förbund

På vilket sätt har era aktiviteter som ni beviljades aktivitetsbidrag för
påverkats?

Dhr Västerorts verksamhet stannade av i mitten av mars-20 på
uppmaning av våran Avdelning och Förbund att inte ha någon
verksamhet året ut.
Vi har bara har/haft samtal per telefon med medlemmar.
Många av våra medlemmar tillhör riskgrupperna.

Hur har dialogen med
stadsdelsförvaltningen fungerat?
Hade ni önskat annan information?
Dialogen med er har fungerat mycket
bättre i år än förra.
Då vi missade att söka bidrag därför att
ansökan inte påstods kommit in till er.
Tråkigt. Men det har varit mycket bättre
i år. Det tackar vi för.

* Vi ställde snabbt om vår verksamhet för att skydda de äldre vi hjälper samt våra
volontärer som är äldre än 70 år eller som ingår i riskgrupperna.
* Stor del av våra volontärer är över 70 år och tillhör därmed riskgruppen som skall
undvika fysiska kontakter och därmed inte kan ta uppdrag.
* Dessutom har vi bokat av många av våra ledsagningar, bla till sjukvårdsinrättningar som
inte har varit av stor vikt.
* Våra sociala kontakter har under denna tid inte kunnat träffats fysiskt utan istället har de

Frivillig Väntjänst
Säte utanför stadsdelen

Ja. Vi har därmed valt att följa
folkmyndighetens råd för hur
vi skall agera.

fått hålla kontakt via telefon.
* Istället har vi nu ställt om vår verksamhet till att vara behjälpliga med handling av mat
eller gå apoteksärenden.
* Vi insåg också snabbt vikten av att hålla vårt kontor bemannat hela tiden och så att vi
kan finnas som ett stöd i denna oroliga tid. Vi märker att de äldre är oroliga och inte riktigt
förstått vad allt handlar om. Men att bara få prata med någon verkar kännas tryggt! Vi har
också infört "Telefonvän".
* Vi kontaktade alla våra hjälpsökande och frågade ifall de kände sig ensamma och ifall de
var i behov och önskade en telefonvän. En stor del av våra hjälpsökande nappade på
erbjudandet. Våra volontärer, som själva sitter i karantän, har istället blivit telefonvänsvolontär och har flera kontaktakter som de pratar med varje vecka.

Vi saknar ingen information eller
kontakt från er. Vi har däremot haft
kontakt med äldreförvaltningen ett
flertal gånger.

Grannstöd HässelbyVällingby
Säte inom stadsdelen

Ja

Flertalet medlemmar tillhör gruppen 70+ och patrulleringarna utföres
vanligtvis av två medlemmar (som inte dagligen umgås). Detta har
inneburit att de vanliga rutinerna inte har fungerat. Vi har ändå lyckats
att från mars t.o.m. juni månad genomföra våra uppdrag till ca 70%.
Dels genom att vissa medlemmar patrullerat ensamma, dels genom att
andra tillsammans med en hemmavarande partner bemannat bilen.
Genom vårt sett att hantera situationen har vi ändå fått mycket gjort
jämfört med en del andra grannstödsgrupper som helt slagit igen
verksamheten.

Föreningen har hittills utfört
verksamheten utan att behöva någon
dialog med förvaltningen. Ett inställt
styrgruppsmöte med förvaltningen och
polisen har fått skjutas på framtiden.

Vi ställde in mopedrallyt och betalade tillbaka de anmälningsavgifter
som hade hunnit komma. Vi avbokade bandet, samarbetspartners och
alla funktionärer. Vi är tacksamma för att det bidrag vi fick, kan
användas nästa år i stället. Vi sökte även bidrag till ny AVutrustning, det
är osäkert om vi hinner med det i år och hoppas pengarna kan vara oss
tillgodo nästa år.

Har inget att klaga på. Vi fick snabbt
besked ang mopedrallyt. Och när vi
frågade om att byta inriktning ang
bokutgivning fick vi också snabbt, tydligt
och positivt besked. Däremot känner vi
en osäkerhet om hur det beviljade
bidraget framräknats. Vi fick ju 56 %
lägre belopp än det vi sökte. Kan vi ta
den procentsatsen på resp post vi sökt
för att se vad vi fått tex specifikt till
mopedrallyt?

Ja, vi har påverkats i hög grad. Vi
stängde museet i mars och ställde in
resten av vårens program.
Kontaktade bokade föredragshållare
och avbokade med förhoppning om
hösten i stället. Den nya utställning
som vi satte upp om Backlura i bilder

Hässelby
Hembygdsförening
Säte inom stadsdelen

från då och idag, har skjutits till i höst
vilket medfört att höstens utställning
om järnvägen (sista tåget gick 10
september 1970, dvs för 50 år sedan)
också får flytta på sig. Eftersom alla
som jobbar med föreningen och
museet är i riskzonen (70plus och
mera) har vi varit sparsamma med
möten i styrelse och arbetsgrupper.
Även årsmötet har vi skjutit på till i
höst

Hässelby Scoutkår
Säte inom stadsdelen

Ja

Från stadsdelen har vi fått aktivitetsbidrag för ett arrangemang som
tyvärr fick ställas in. Vi brukar också söka andra bidrag för vår vardagliga
verksamhet från idrottsförvaltningen vilka dock har påverkats en hel del
till följd av covid-19.

Hässelby SK Innebandy
Säte inom stadsdelen

Ej svar

Ej svar

Ej svar

Vår verksamhet har påverkats
mycket av Covid -19. Många
av våra volontärer är +70 år
(eller snarare +85 år) och
även våra gäster vid
sopplunch etc. är äldre.

Vi har inte kunnat genomföra tänkta aktiviteter då all vår verksamhet
har varit stängd sedan mitten på mars.

Vi har inte haft någon dialog med
stadsdelsförvaltningen men har tänkt ta
kontakt för att höra om vi kan utnyttja
pengarna senare dvs. när vi kan öppna
verksamheten igen.

Ej svar

Ej svar

Ej svar

Ja, vår förening har påverkats
av Covid-19.

Mandeiska Föreningen i Stockholm fortsatte sin verksamhet till slutet av
mars, då verksamheten tillfälligt avbröts på grund av Covid -19.
Föreningen återupptagit sin verksamhet från början av juli efter
anvisningar från hälsomyndigheterna .

Dialogen med Stadsdelsförvaltningen
fungerar jätte bra.

Ej svar

Ej svar

Ej svar

Hässelby-Vällingby
Rödakorskrets
Säte inom stadsdelen

Dialogen med stadsdelsförvaltningen
har fungerat alldeles utmärkt och där
förvaltningen har varit väldigt lyssnande.

Kyrkhamnsföreningen/
Lövstaalliansen
Säte inom stadsdelen
Mandeiska Föreningen i
Stockholm
Säte inom stadsdelen

PRO Hässelby gård
Säte inom stadsdelen

PRO Hässelby villastad
Säte inom stadsdelen

PRO Vällingby
Säte inom stadsdelen

Ja mycket.

Pga att vi alla i föreningen tillhör riskgruppen över 70 och har många
underliggande sjukdomar och skall undvika sammankomster. Vi har fått
ställa in alla planerade möten och sammankomster där även
utomstående bokats in för underhållning och deltagande. Vi har fått
ställa in resor och utflykter sedan mars månad. Vi har ställt in cirklar
och utbildningar. Vi har ännu inte kunnat genomföra vårt årsmöte. Det
skulle ha varit 16 mars. Vi brukar vara cirka 115 deltagare vid dessa så
det var helt omöjligt. Vi har fått uppskov med mötet till 14 november. Vi
får se hur det går. Vi har inte heller inte fått besked från kyrkan om vi
fortsättningsvis får disponera deras lokaler till våra månadsmöten. Det
känns lite hopplöst med allt, just nu. Även vi som tillhör styrelsen tillhör
ju också riskgruppen med vad det innebär. Många är väldigt negativa till
träffar och möten, med all rätt.

Hade kontakt med stadsdelsnämnden
februari/mars ang. våra problem med
stor möteslokal (1 dag i månaden) om vi
inte får vara i kyrkans lokaler. Min fråga
var då om vi kunde få vara i
Åkermyntans lokal 1 måndag per
månad. Fick då svar där det utlovades
ett ev. besked under mars. Har inte fått
eller efterfrågat annan information.

Ja väldigt mycket. All vår
verksamhet fick ställas in från
mitten av mars eftersom våra
medlemmar är 70+ och tillhör
riskgruppen.

Inga aktiviteter dvs. inga studiebesök, utflykter möten, kulturgrupper,
studiegrupper har kunnat genomföras sedan mitten av mars 2020. Ca
10% av våra medlemmar har inte betalat medlemsavgiften.
Våra andrahandshyresgäster har för det mesta varit solidariska och
betalat sin del under våren. Om ingen verksamhet eller uthyrning
kommer att kunna genomföras under hösten, så kommer vår
ekonomiska situation bli mycket svår då vi inte får några intäkter utan
enbart har kostnader bl. a vår hyra till SB.

Ingen dialog har förekommit.

Ja

Minskad inkomst.
Vuxenskolan 3000
Öppet hus 2000
Cirklar mm 10000
Detta är ca intäkter, jämfört med förra året

Det har väl fungerat som vanligt, vi har
inte bett om annan information.

Seniornet HässelbyVällingby
Säte inom stadsdelen

Ja vi har påverkats av covid 19.

Under våren 2020 har föreningen haft två månadsmöten med inbokade
artister.Vi har haft besök på olika museer under tiden januari till och
med 200303. SPFs resor och besök och månadsmöten ligger för
närvarande nere medan vi noga följer restriktionerna som
myndigheterna lämnar.Hur det påverkar vår verksamhet på längre sikt
avgörs av dessa restriktioner.Därför har vi inte gått ut med någon
planering för hösten .

Vi har inte haft någon dialog med
stadsdelsförvaltningen.

Ja

På grund av Covid-19 kunder inte deltagarna medverka i våra planerade
aktiviteter.

Ja. Vi följde folkhälsomyndigheterns och
socialstyrelsen rekommendation.

Ja

Vi kunde inte genomföra verksamhetsplan hittills på grund av Covid-19
och ställde in alla aktiviteter.

Kommunikationen gick det bra, och vi
hade följt hälsomyndighetens
rekommendation.

Vällingby folkdansgille
Säte inom stadsdelen

Ja

Vi har arrangerat midsommarfirande i snart 50-år på Tempeludden
tillsammans med Hässelby schackklubb. Att arrangera ett
traditionellt midsommarfirande var inte möjligt med 50 personer även
om vi var utomhus. Vi hade en planeringskväll och försökte hitta ett
alternativt firande. Vi sa kan inte folket komma till oss så får vi komma
till folket. Vi planerade att köra runt i Hässelby och Vällingby och spela
musik. Men då Transportstyrelsen har satt stopp för all transport på
bilflak och släp, så var vi på ruta ett igen. Ny sittning, hur skall vi få ut
en känsla av midsommarfirande ? Det får bli häst och vagn, ut och leta
efter någon som gillade vår idé, det blev många telefonsamtal men vi
lyckades.

Kontaktade stadsdelsförvaltningen om
vår idé och fick godkänt att använda
pengarna till vårt arrangemang, tack.
Kontakten med Kristin har varit jätte
bra.

Vällingby Folkets Flus
Säte inom stadsdelen

Ej svar

Ej svar

Ej svar

SPF Seniorerna Vällingby
Säte inom stadsdelen

Syriska föreningen i
Stockholm
Säte inom stadsdelen

Syriska kvinnokommittén
Säte inom stadsdelen

