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Fördelning utifrån bedömningsgrunder
Förvaltningens förslag till fördelning utgår från sex
bedömningsgrunder. I vilken mån ansökande föreningar uppfyller
dem beskrivs nedan.
Bedömningsgrund 1. Att sökande förening och dess verksamhet
eller aktivitet uppfyller förvaltningens kriterier.

Samtliga föreningar som föreslås beviljas stöd bedöms arbeta i
enlighet med Stockholms stads demokratiska villkor samt uppfyller
övriga av förvaltningens grundläggande kriterier med ett fåtal
undantag beskrivet nedan.
- DHR-Västerortssektionen saknar plusgiro eller bankgiro
men har bankkonto i föreningens namn. Undantag kan göras
vid en förenings första ansökan efter att nya riktlinjerna har
antagits och föreningen föreslås därför att erhålla bidrag.
- Unga örnar och Hässelby villastads folkets hus har inte
inkommit med begärda underlag inom utsatt tid och föreslås
därför inte erhålla bidrag.
- Föreningar som ännu inte upprättat budget för 2022
och/eller verksamhetsplan 2022 ska inkomma med detta
senast 2022-05-16. Beslut om föreningsbidrag är förutsatt att
dessa underlag inkommer.
Bedömningsgrund 2. I vilken mån verksamheten är ett komplement
till nämndens verksamheter och stödjer prioriterade målgrupper.

Samtliga föreningar som föreslås beviljas stöd bedöms vara ett
komplement till nämndens verksamheter och ger ett mervärde åt
stadsdelsområdets invånare. Prioriterat är etablering/integration,
trygghet, innovation, barn och unga, personer med
funktionsnedsättning och äldre. Förvaltningen strävar efter att
kunna stödja en bredd av olika verksamheter.
Bedömningsgrund 3. I vilken mån föreningen bedöms ha tillräckliga
förutsättningar för att genomföra verksamheten.

Föreningsbidrag 2022

Samtliga föreningar som föreslås beviljas stöd bedöms ha
tillräckliga förutsättningar för att genomföra verksamheten med ett
undantag beskrivet nedan.
- Vällingby folkdansgille har i sin ansökan beskrivit att deras
verksamhet midsommarfirande är beroende av ett samarbete
som dom inte har i dagsläget. Föreningen beskriver att dom
på egen hand inte har tillräckliga förutsättningar att
genomföra aktiviteten. I ansökan framkommer det att om
dom inte hittar någon samarbetspartner behöver aktiviteten
vara vilande till nästa år. Det åligger föreningar att på egen

Anteckningar
Dnr HV 2022/21
Sida 3 (14)

hand planera och vidta nödvändiga kontakter för att
genomföra den tilltänkta verksamheten. Föreningen föreslås
därför inte erhålla föreningsbidrag för 2022.
Bedömningsgrund 4. På vilket sätt föreningen har använt
eventuella tidigare stöd och vilket resultat de har uppnått.

Samtliga föreningar som föreslås beviljas stöd har redovisat
beviljade medel för 2021 i tillräcklig utsträckning. Vissa föreningar
har behövt ställa om och vissa fall ställa in verksamheter utifrån
rådande pandemi.
Bedömningsgrund 5. Hur ansökan står i relation till andra sökandes
ansökningar i fråga om kvalité och innehåll för avsedd
ansökningsperiod.

Samtliga ansökningar som föreslås beviljas stöd visar på förmåga
att planera, marknadsföra och nå avsedd målgrupp samt genomföra
den verksamhet som föreningen ansöker stöd för. Prioriterat är
etablering/integration, trygghet, innovation, barn och unga, personer
med funktionsnedsättning och äldre. Förvaltningen ser positivt på
föreningar som i tidigare samarbeten med förvaltningen visat på
samarbetsvilja, hög kvalité och engagemang. Förvaltningen strävar
efter att kunna stödja en bredd av olika verksamheter.
Bedömningsgrund 6. Den totala budgeten för föreningsstöd som
finns att fördela.

Nämnden avser att fördela 700 000 kronor till det allmänna
föreningsbidrag 2022. De inkomna ansökningarna för 2022
summerar till 1 685 453 kronor.
Prioriterat är etablering/integration, trygghet, innovation, barn och
unga, personer med funktionsnedsättning och äldre. Förvaltningen
ser positivt på föreningar som arbetar med att stärka prioriterade
målgrupper. Förvaltningen ser även positivt på verksamheter som är
öppen för alla målgrupper, når många av stadsdelsområdets
invånare och/eller driver kulturell verksamhet. Förvaltningen
strävar efter att kunna ge visst stöd till en bredd av olika
verksamheter för att på så sätt bidra till att flera kan nyttja utbudet
utifrån sitt eget intresse och behov.

Föreningsbidrag 2022

Anteckningar
Dnr HV 2022/21
Sida 4 (14)

Ansökande föreningar

DHR-Västerortssektionen
DHR har som uppgift att genom verksamhet bedriva
rättighetspolitisk verksamhet så att personer med nedsatt
rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i
samhället. DHR-avdelning ska vara kamratstödjande och kan för
sina medlemmar bedriva social verksamhet.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

10 925 kronor
925
10 000

Förslag till beviljat bidrag

10 000 kronor

Föreningen saknar plusgiro eller bankgiro men har bankkonto i
föreningens namn. Undantag kan göras vid en förenings första
ansökan efter att nya riktlinjerna har antagits och föreningen
föreslås därför att erhålla bidrag.
Föreningen erbjuder personer med nedsatt rörelseförmåga
meningsfulla aktiviteter. Föreningen anordnar träffar, årsmöte,
trivselbingo med kaffe och dopp sju gånger per år, höstfest samt
midsommarfirande och julfirande tillsammans med andra delar av
förningen. Föreningen föreslås erhålla stöd för träffar med
kulturinslag och utflykter.
Frivillig väntjänst
Frivillig väntjänst förmedlar kontakter mellan volontärer och äldre
människor och människor med funktionsnedsättning i behov av
trygghet och medmänsklighet. De önskar förebygga och bryta
ofrivillig ensamhet och isolering, skapa trygghet, gemenskap och
stimulans samt medverka till en förhöjd livskvalitet och meningsfull
social tillvaro.
Ansökan och förvaltningens förslag

Föreningsbidrag 2022

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

40 175 kronor
175
40 000

Förslag till beviljat bidrag

20 000 kronor

Föreningen erbjuder äldre och personer med funktionsnedsättning
meningsfulla aktiviteter. Uppdragen och kontakterna fortlöper
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under året samt att volontärarrangemangen sker 3-4 gånger per
termin. Föreningen föreslås erhålla stöd för ledsagning, sociala
kontakter, telefonvän samt volontärverksamhet.
Hantverksladan Riddersvik
Hantverksladan Riddersvik grundades 2021. Föreningen riktar sig
till människor oavsett samhällsskikt och bakgrund i alla åldrar.
Föreningen har som ändamål att bedriva en öppen verkstad samt
lovaktiviteter för barn och unga för att främja gemenskap och
trygghet i stadsdelen. Föreningen erbjuder aktiviteter, kurser och
seminarier. Aktiviteter som föreningen avser att ha är veteranmoppe
verkstad, textilhantverk, smedja, keramik, snickeri, upcycle
(återvunnet material för att skapa nytt) och datorkunskap (främst
äldre).
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

81 000 kronor
1 000
80 000

Förslag till beviljat bidrag

50 000 kronor.

Föreningen erbjuder allmänheten öppen verkstad med hantverk.
Föreningen föreslås erhålla stöd för verksamhet Kreativ verkstad –
hantverk då och nu i form av material till hantverk, driftkostnader,
mat och fika till aktiviteterna samt marknadsföring.
Hej Främling
Hej Främling arbetar med integration. Föreningen erbjuder olika
hälsofrämjande aktiviteter såsom sport, kultur, kunskapshöjande
insatser och annat för att skapa en mötesplats mellan nyanlända,
unga och etablerade svenskar för att bidra till personliga relationer.
Föreningen vill även utöka sin verksamhet med fotboll. Syftet är att
stärka individen socialt, språkligt, fysiskt och psykiskt.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

39 453 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

25 000 kronor

Föreningen arbetar med integration. Föreningen föreslås erhålla
stöd för att genomföra hälsofrämjande aktiviteter i syfte att arbeta
med integration.
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Hässelby Hembygdsförening
Hässelby hembygdsförening driver Hässelby museum som är öppet
söndagar, har gett ut ett trettiotal böcker och skrifter om Hässelby,
arrangerar 4-5 kulturvandringar och ger ut Hembygdsbladet fyra
gånger per år. Många skolklasser kommer till museet på guidade
visningar.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

78 750 kronor
15 750
63 000

Förslag till beviljat bidrag

35 000 kronor

Föreningen erbjuder allmänheten kultur och evenemang.
Föreningen föreslås erhålla stöd för museet (gratis inträde och
utställningar), boken Hässelbyromanen, evenemanget mopedrundan
och evenemanget ljusceremoni.
Hässelby Villastads Folkets Hus
Hesselby Villastads Folkets Hus har varit verksam i Hässelby sedan
1906 med den kulturella och mötesanläggning som i dag finns.
Föreningen vill få en levande del av Hässelby, med tillgång till
lokaler för fester och politiska möten, träffar för pensionärer,
möjligheter för spelmans gillen och dansövningar. Föreningen vill i
egen verksamhet bedriva barn och ungdomsverksamhet framför allt
inom kulturen.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbaserat

37 375 kronor
1 375
36 000

Förslag till beviljat bidrag

0 kronor

Föreningen erbjuder allmänheten kultur och evenemang.
Föreningen ansöker om stöd för att ha tre stycken föreställning med
barnteater och fem trubaduraftnar med spelmän för äldre.
I samband med ansökan om föreningsbidrag åligger det föreningen
att inkomma med efterfrågade underlag. Hässelby villastad Folkets
hus har inte inkommit med revisionsberättelse och årsmötesprokoll
med underskrifter samt information om när budget 2022 och
verksamhetsplan för 2022 kommer att upprättas. Förvaltningen har
haft kontakt med föreningen som uppgett att det ska inkomma vilket
Föreningsbidrag 2022
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inte har gjorts. Föreningen föreslås därför erhålla noll kronor i
föreningsbidrag 2022.
IF Linnéa Boxning (Projekt: Fight for Zero)
Linnéa Boxning är en idrottsförening som har lång och bred
erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Projektet Fight for Zero
arbetar med boxning, personlig utveckling och utbildning som
verktyg för att främja unga människors potential i samhällen som
drabbats eller riskerar att drabbas av kriminalitet, våld och
utanförskap. Målgrupp är barn och unga mellan 10–17 år samt 18–
24 år.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

227 600 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

70 000 kronor

Föreningen erbjuder barn och unga i socioekonomiskt utsatta
områden socialt stöd, utveckling och fysisk aktivitet. Föreningen
föreslås erhålla stöd för träning, samtalssession, motivationshöjande
events, klubbkvällar och löpande stödsamtal.
Kyrkhamnsföreningen/Lövstaalliansen (KFLA)
Paraplyorganisationen Kyrkhamnsföreningen/Lövstaalliansen
(KFLA) är ett samarbete mellan ett flertal föreningar, företag och
organisationer. Syftet är att värna och utveckla friluftsområden
Lövsta-Kyrkhamn-Riddersvik. Föreningen vill skapa bättre
förutsättningar för spontana möten, en ökad tillgänglighet och ett
rikare utbud av aktiviteter för olika åldrar och intresseinriktningar.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

115 000 kronor

Förslag till beviljat bidrag

55 000 kronor

Föreningen erbjuder allmänheten en möjlighet att se
friluftsområdets olika friluftsaktiviteter och kulturliv. Föreningen
föreslås erhålla stöd för evenemanget Kyrkhamnsdagen där
besökare bland annat kan testa friluftsaktiviteter och besöka
utställningar samt evenemanget Kultur i Advent med en lugnare
julmarknad.

Föreningsbidrag 2022

Mandeiska föreningen
Mandeiska föreningens är en social och kulturell förening som vill
samla alla familjer, vuxna och barn. Föreningen ordnar aktiviteter
såsom konstutställning, musik, kultur och föreläsningar exempelvis
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om integration. Föreningen arbetar för att stärka tillhörighetskänsla
till hemlandet samt förbättra relationerna med svenskar och andra
folkgrupper i området genom bidrag med information om
mandeiska folkets historia och kultur.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

109 600 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

25 000 kronor

Föreningen erbjuder sociala och kulturella aktiviteter. Föreningen
vill genomföra evenemang för familjehälsa, den 12:e
konstfestivalen, internationella barndagen, kvinnofestival, sociala
träffar för äldre, utflykt för barn. Föreningen föreslås erhålla stöd
för sociala, kulturella och informativa aktiviteter.
PRO Hässelby villastad
PRO Hässelby Villastad vänder sig till personer som uppbär
pension. Föreningen anordnar sociala verksamheter som
återkommande månadsmöten, studiecirklar, motionsverksamhet
som boule och vandringar samt vänstjänst som riktas till
medlemmar som inte kan delta i övrig verksamhet.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

53 250 kronor
8 250
45 000

Förslag till beviljat bidrag

30 000 kronor

Föreningen erbjuder äldre personer meningsfulla aktiviteter.
Föreningen föreslås erhålla stöd för nio månadsträffar med
underhållning.
PRO Hässelby Gård/strand
PRO Hässelby gård/strand vänder sig till personer som uppbär
pension. Syftet med föreningen är att vara en mötesplats för
pensionärer för samvaro och påverkan i äldrefrågor. Målet är att
äldre ska känna trygghet, lära känna andra och motverka ensamhet.
Föreningen ordnar månadsmöten, studiecirklar, öppna hus, boule
och utflykter.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag
Föreningsbidrag 2022

30 025 kronor
5 025
25 000
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Förslag till beviljat bidrag

18 000 kronor

Föreningen erbjuder äldre personer meningsfulla aktiviteter.
Föreningen föreslås erhålla stöd för utflykter och åtta månadsmöten
med kultur och information.
PRO Vällingby
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en intresseorganisation för
Sveriges pensionärer. Det är en mötesplats för gemenskap, samvaro
och livslångt lärande för Sveriges alla pensionärer. Föreningen vill
påverka äldrefrågor samt ge pensionärer möjlighet till meningsfull
fritid, både inomhus och utomhus.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbaserat

106 600 kronor
9 200
97 400

Förslag till beviljat bidrag

45 000 kronor

Föreningen erbjuder äldre personer meningsfulla aktiviteter.
Föreningen föreslås behålla erhålla stöd för sociala träffar,
friskvård, underhållning, utflykter och studiecirklar.
Seniornet Hässelby Vällingby
Seniornet Hässelby Vällingby riktar sig till pensionärer och 55+
som har behov av stöd i IT-frågor. Föreningen vill lära äldre
använda digitala hjälpmedel. Verksamheten har legat nere under 1,5
år och föreningen beskriver att de har gjort ett stort arbete för att få
tillbaka medlemmarna och även fångat upp nya medlemmar som
behöver deras hjälp.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

47 250 kronor
7 250
40 000

Förslag till beviljat bidrag

30 000 kronor

Föreningen erbjuder äldre personer stöd och kunskap att använda
datorer, surfplattor, mobiltelefoner med mera. Föreningen avser att
genomföra studiecirklar, tematräffar, två större möten och öppet hus
onsdagar. Föreningen föreslås erhålla stöd för aktiviteter i syfte att
stödja äldre med IT-frågor.
Föreningsbidrag 2022
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SPF seniorerna Vällingby
SPF seniorerna Vällingby huvudmålgrupp är personer som har rätt
till pension. Föreningen har som målsättning att roa, bryta ensamhet
och ge trygghet genom att öka den sociala samvaron. Föreningen
har väntjänst, resor, utflykter samt månadsmöten med
underhållning. Medlemmar erbjuds sällskap och assistans i samband
med aktiviteter
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

76 450 kronor
16 450
60 000

Förslag till beviljat bidrag

45 000 kronor

Föreningen erbjuder äldre personer meningsfulla aktiviteter.
Föreningen föreslås erhålla stöd för sociala träffar, väntjänst och
utflykter.
Stockholm Väst Rödakorskrets
Stockholm väst Rödakorskrets riktar sig primärt till äldre boende i
Stockholm Väst och ska försöka utökas till även barn och unga.
Verksamheterna har som syfte att minska den ofrivilliga
ensamheten och arbetar med att möta utsattheten i den lokala
närmiljön. För äldre har föreningen olika träffar såsom soppluncher,
hobbyverksamheter, utflykter, handarbetsgrupper,
hobbyverksamheter på vård- och omsorgsboende och julträffar samt
medlemsträffar. Till detta erbjuder föreningen anhörigstöd samt
krisstöd.
Under 2021 slog Hässelby/Vällingby kretsen slogs ihop med
Bromma/Västerledskretsen till Stockholm Väst Rödakorskrets.
Föreningen är nu i en fas där de behöver rekrytera nya volontärer.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

37 625 kronor
7 625
30 000

Förslag till beviljat bidrag

23 000

Föreningen erbjuder äldre personer meningsfulla aktiviteter samt
avser utöka sin verksamhet till att stödja barn och unga. Föreningen
föreslås erhålla stöd för sociala aktiviteter, utflykter och socialt stöd
för äldre samt utbildning av frivilliga.
Föreningsbidrag 2022
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Svenska med baby
Svenska med baby skapar möten med syftet att bryta segregationen
och underlätta etableringen av utlandsfödda och nyanlända
småbarnsfamiljer. Genom öppna föräldragrupper och roliga
aktiviteter ges plats för lek och utbyte av erfarenheter, språkträning
och stöd för sysselsättning efter föräldraledigheten. I en gemenskap
med mångfald stärks föräldrarna och deras förutsättningar till att ge
barnen en trygg uppväxt.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

80 000 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

50 000

Föreningen erbjuder mötesplats för att stödja utlandsfödda att
integreras och stärkas. Föreningen föreslås erhålla stöd till 25
gruppträffar samt utbildning av ideella gruppledare.
Syriska föreningen i Stockholm
Syriska föreningen i Stockholm arbetar för att nå alla arabisktalande
och integrera de i det svenska samhället och stärka de kulturella
banden mellan deras två hemländer Syrien och Sverige. Föreningen
vänder sig till alla i familjen och erbjuder aktiviteter som passar
flera behov och intressen i alla åldrar.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

75 975 kronor
4 975
71 000

Förslag till beviljat bidrag

50 000 kronor

Föreningen erbjuder sociala träffar, aktiviteter, föreläsningar och
spridning av samhällsinformation. Föreningen arbetar med
integration. Föreningen föreslås erhållas stöd för sociala träffar,
aktiviteter och spridning av samhällsinformation.
Syriska kvinnokommittén i Stockholm
Syriska kvinnokommittén i Stockholm beskriver att syftet med
föreningen är att verka för jämställdhet, integration,
kvinnorättigheter, demokrati samt bevara Syriska kulturen.
Föreningen arbetar för att medvetandegöra kvinnan om sina
demokratiska rättigheter samt jobbar aktivt med integrationsfrågor.

Föreningsbidrag 2022
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Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp
Medlemsbaserat
Aktivitetsbidrag

43 400 kronor
1 400
42 000

Förslag till beviljat bidrag

20 000 kronor

Föreningen erbjuder sociala träffar, aktiviteter, föreläsningar och
spridning av samhällsinformation riktade främst till kvinnor.
Föreningen arbetar med integration. Föreningen föreslås erhållas
stöd för sociala träffar, aktiviteter, föreläsningar och spridning av
samhällsinformation.
Tribes InMotion IF
Tribes in motion är en idrottsförening som vill inspirera och vägleda
till ett hälsosamt liv med rörelseglädje. Föreningen vill bidra till ett
starkare samhälle, genom kampsporten capoeira ska barnen och
ungdomarna få en bättre livskvalité, framtidstro i ett inkluderad och
jämlikt samhälle. Föreningen vill att deras verksamhet ska fungera
som en brygga och en mötesplats i ett segregerat samhälle
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

14 000 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

14 000 kronor

Föreningen erbjuder barn och unga socialt stöd, utveckling och
fysisk aktivitet. Föreningen föreslås erhålla stöd för capoeira för
barn och ungdomar söndagar februari-maj.
Unga Örnar
Unga Örnar är en barn- och ungdomsorganisation. Verksamheten är
till för att skapa en jämlik barndom för alla barn och unga.
Huvudmålgruppen är 6-17 år. Föreningen har aktiviteter som
föreläsningar, aktivitetskvällar, läxhjälp, ledarskapsutbildning,
demokratiskola, utflykter och läger. Aktiviteterna bygger på lek och
diskussioner. Föreningen jobbar med att stärka barn och unga inom
ledarskap så att de kan leda sig själva och andra till ett mer tryggare
samhälle.
Ansökan och förvaltningens förslag
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Ansökt belopp

50 000 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

0 kronor

Anteckningar
Dnr HV 2022/21
Sida 13 (14)

Föreningen erbjuder barn och unga socialt stöd samt en kul och
lärorik fritidsaktivitet. Föreningen ansöker om stöd till
fritidsaktiviteter för barn och unga.
I samband med ansökan om föreningsbidrag åligger det föreningen
att inkomma med efterfrågade underlag. Unga örnar har inte
inkommit med årsmötesprokoll samt information om när budget
2022 och verksamhetsplan för 2022 kommer att upprättas.
Förvaltningen har haft kontakt med föreningen som uppgett att det
ska inkomma vilket inte har gjorts. Föreningen föreslås därför
erhålla noll kronor i föreningsbidrag 2022.
Vällingby folkdansgille
Vällingby folkdansgille beskriver sin verksamhet som kulturbärare
av dans, musik, lek, klädskick och folktro. De vänder sig till
kulturintresserade medlemmar. Målgrupp är främst medborgare i
västerort men det kommer folk från andra delar av Stockholm.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

50 000 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

0 kronor

Föreningen erbjuder allmänheten kultur och evenemang.
Föreningen ansöker om stöd för att anordna, fira och förmedla
traditionellt midsommarfirande på midsommarafton.
Vällingby folkdansgille har i sin ansökan beskrivit att deras
verksamhet midsommarfirande är beroende av ett samarbete som
dom inte har i dagsläget. Föreningen beskriver att dom på egen
hand inte har tillräckliga förutsättningar att genomföra aktiviteten. I
ansökan framkommer det att om dom inte hittar någon
samarbetspartner behöver aktiviteten vara vilande till nästa år. Det
åligger föreningar att på egen hand planera och vidta nödvändiga
kontakter för att genomföra den tilltänkta verksamheten. Föreningen
föreslås därför inte erhålla föreningsbidrag för 2022.
Vällingby Folkets hus
Vällingby Folkets hus har funnits och verkat i Vällingby med
omnejd sedan 1954. Föreningen hyr ut lokaler till föreningar,
företag och privatpersoner. Föreningen arbetar med att föra ut olika
slags kulturell verksamhet till medborgarna. Det kan vara
utställningar, konserter och teater.
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Föreningen vill anordna vårsalong där lokala konstnärer kan visa
upp sig och inspirera andra samt glädjevecka där medborgare under

Anteckningar
Dnr HV 2022/21
Sida 14 (14)

en vecka får ta del av utställning, musik och tokerier. Föreningen
vill erbjuda läxhjälp samt mellan tio och fjorton barnteater per
termin
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

250 000 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

65 000 kronor

Föreningen erbjuder allmänheten kultur och evenemang samt
mötesplats. Föreningen föreslås erhålla stöd för evenemang
vårsalong och glädjevecka samt läxhjälp och barnteater.
Äldrekontakt
Äldrekontakt bryter ofrivillig ensamhet och/eller social isolering
hos ensamboende äldre som har börjat få svårigheter att ta sig ut på
egen hand. Volontärvärdar och äldre bildar en grupp som fikar en
gång i månaden. Chaufför finns för de som behöver och de äldre får
stöd från dörr till dörr. Volontärer ringer också gästerna mellan
träffarna.
Ansökan och förvaltningens förslag

Ansökt belopp

31 000 kronor aktivitetsbidrag

Förslag till beviljat bidrag

20 000 kronor

Föreningen erbjuder äldre meningsfulla aktiviteter. Föreningen
föreslås erhålla stöd för sociala träffar.
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