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Fisksätra Folkets Hus

Fisksätra Folkets Hus är en religiöst, politiskt obunden ideell förening. Nacka kommun
stödjer verksamheten. Det är en mötesplats för alla Fisksätrabor, oavsett nationalitet,
sexualitet, genus, tro eller etniskt ursprung. Fisksätra Folkets Hus har ambitionen att
vara med och driva en positiv utveckling i området. Vår tanke är att man genom fysiskrörelse, utbildning och kulturliv stärker den personliga och sociala identiteten. Vilket i
sin tur skapar solidaritet.
Folkets Hus ligger bredvid Fisksätra Skola och några hundra meter från Fisksätra
Centrum. Leksaksmuseet, Muséet Hamn och Fisksätra Marina finns också i området.
Med Fisksätra Folkets Hus föreningens organisation och dess kontaktnät är Fisksätra
Folkets Hus den naturliga samarbetspartnern för personer och sammanslutningar som
har idéer för projekt som gynnar de boende i Fisksätra och även hela Nacka. Fisksätra
Folkets Hus har ambitionen att vara ett nav för det kulturella livet i Nacka området.
Genom Statens Kulturråds satsning Kreativa platser och vår del av projektet ”Med
Början i Fisksätra” är Fisksätra Folkets Hus på väg att bli en ännu starkare kultur och
utbildningsresurs för området.

		

Förord | Morgan Karlsson

2018 var året då ”Med början i Fisksätra” gick in i stabiliseringsfasen. Vi började jobba
med ledarskap och prata om hur de olika projekten ska hitta egna finanser för att överleva. ”Med börjar i Fisksätra” fortsätter alltså prägla vår varsamhet. Det är dock inte
det enda vi gjort. Vi har fortsatt vårt arbete med att göra huset ännu mer attraktivt för
Fisksätra.
Engagemanget från personal, styrelse, föreningslivet och besökare har varit stort. Inte
minst med tanke på att Mitt i Fisksätra och Folk Lab valt att flytta in i huset. Tack alla
som bidragit till ett spännande, händelserikt och lärorikt år.

		

		 Verksamheten
Under 2018 har vi fortsatt jobba för att vi ska vara den självklara mötesplatsen för
individ, kultur och föreningsliv i Fisksätra. Vi har varit platsen där kommunen har sina
möten som ”Trygg och säker”, ”Fisksätra akademin” mm. Vi är huset där man har
årsstämmor och föreläsningar.
Vi har under året tittat på hur Nya Rågsveds Folkets Hus jobbar med cirkulär ekonomi. Vi vill likt dem se hur vi kan vara med och skapa sociala företag som stärker verksamheten och området. Vi har tittat på möjligheterna att ingå i partnerskap med
Eat for change som redan nu samarbetar med Mitt i Fisksätra samt Folk Lab.
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Unga människor möts och diskuterat känsliga ämnen som t. ex våld, brottslighet och droger.

Kvällsverksamhet
Kvällsverksamheten fortsätter vara en viktig mötesplats utanför arbets- och skoltid för
män och kvinnor både unga, unga-vuxna och vuxna i Fisksätra. Tack vara FIF, TT, Kvinnojumpa och Mitt i Fisksätra fortsätter tjejer/kvinnor känna sig trygga i huset.
Vi har skapat möjlighet till möten för att överbrygga segregation. Det har i sin tur lett
till många samarbeten och event som t. ex ”Åsikta oss”, anordnat av Ung i Fiskis. Där
unga möts och diskuterat känsliga ämnen som t. ex våld, brottslighet och droger.
Kvällsverksamheten ger stöd åt flera föreningar. Såsom Eritreanska föreningen, Somaliska föreningen (som jobbar för att stärka rörelsehindrade och unga genom att skapa
aktiviteter) samt Ung i Fiskis som stärker unga i Fisksätra genom event och arrangemang. Mitt i Fisksätra som med olika projekt som tex. matlagning, hantverk, föreläsningar engagerar kvinnor i Fisksätra.
Musikverksamheten
Fisksätra Folkets Hus har musikverksamhet i form av en musikstudio som allmänheten
är välkommen att använda. Där får man hjälpa med att lära sig att spela instrument,
producera beats. Samt kunskaper om hur använder en musikstudio och allt runt
omkring musikskapande.
Studion är öppen för alla att använda oavsett ålder, kön och härkomst. Under årets
gång har det varit i snitt 90 - 100 barn och 30 - 40 vuxna i studion varje månad.
Musikverksamheten ansvarar även för tre replokaler.
Futebol dá força
Futebol dá força Fisksätra är ett fotbollsprojekt för unga tjejer i Fisksätra som vi haft
i tre år. Projektet sker i samarbete med Futebol dá força och finansieras av Kreativa
platser samt United Sverige. Projektet går ut på att en ungdomsledare/tränare träffas
en gång i veckan med tjejerna och tränar fotboll, både inomhus och utomhus. Därefter
fikar man och umgås med tjejerna. Själva umgänget är viktigt då vi får en chans att se
hur de mår och får möjlighet att hjälpa och stötta. Vi tar upp saker som självkänsla,
integritet och rätten till sin kropp.
Fisksätra.se
Fisksätra.se är en nättidning som har både stora och små nyheter från Fisksätra.
Den är ägd av Johan Nyrén och ansvaras av Fisksätra Folkets Hus, finansieras av Nacka
kommun. Vi sköter hemsidan, där det finns en kalender där allmänheten själva kan
lägga in och tipsa om händelser i Fisksätra. Det har bland annat varit en reportageserie
där vi fått träffa olika människor i Fisksätra. Johan har under 2018 flaggat för att han vill
ge ägandet av sidan till Fisksätra Folkets hus.

		

Övriga aktiviteter

Kreativa Platser/ Med Början i Fisksätra
2017 var första året av ”Med Början i Fisksätra”. Det etablerades av en kärngrupp som
bestod av Ung i Fiskis, Arabiskateatern, Nagoon, Tjejtorsdag, Nacka poesikollektiv, Mitt
i Fisksätra, Futebal da forca, Lundahl & Seitl, Lokal och Global förening och Fisksätra
Folkets Hus. Mycket av arbetet har varit att initiera, informera och koordinera partners
och projekten. Första året handlade mest om att presentera idéer och möjligheter av
projektet till alla samarbetspartners, lokala befolkningen och deltagare.
Under året har vi jobbat med att utveckla en metod, som innebar att projekten skulle
ägas av de som drev det. Vi ser det som ett sätt att vara hållbar, men även att det är
det lokala samhället som fördelar och kontrollerar projektets riktning. Hållbarhet är
baserat på att projektet ska leva vidare i lokalsamhället.
Vi fick fortsatt förtroende från Kulturrådet. Vi har fortsatt vårt arbete som planerat.
Det vill säga att vi under 2018 jobbat med att stabilisera projektet. Några har tillkommit
Ung i Fiskis, Mitt i Fisksätra samt FOLK LAB.
Under året har vi även varit på studiebesök på Drömmarnas hus i Malmö. De ingår
också i ”Kreativa platser” Vi fick en bra presentation av husets verksamhet och historia
samt en inblick i hur de jobbar i projektet.
TT - Tjejtorsdagar
Torsdagarna är öppna för alla som identifierar sig som tjej och kvinna i alla åldrar. Här
är vi accepterade, välkomna och hörda. Vi är lyhörda för behov och förfrågningar.
Vi har satsat mer på öppen verksamhet och tillgänglighet för våra besökare med funktionshinder. Tjejtorsdagarna har lockat till sig nya besökare, som av olika anledningar
inte har kommit innan, till att som nu dyka upp varje torsdag och gör sina läxor och vill
skapa kontakt. Tjejtorsdag har haft omkring 1400 besökare i projektet under 2017 och
det har fortsatt komma många under 2018.
Lundahl & Seitl
Lundahl & Seitl har arbetade med Folkets Hus med projekt; Symphony of a Missing
Room och Okänt moln. Symphony är ett interaktivljudkonstverk (bilden över). Okänt
moln är en interaktiv konstupplevelse som kommer via en app: Caretaker, som är en
artificiell intelligens som manifesteras genom en röst (Bilden under). Okänt moln är ett
experiment som syftar till att få människor att känna sig globalt sammankopplade.
Under 2018 påbörjade de ett samarbete med Fisksätra IF och resultatet av det samarbetet kommer vi se 2019.
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Elektroniskmusik (Det ljuder i Fisksätra)
”Det Ljuder i Fisksätra”. Nagoon är plattformen bakom det framgångsrika interaktiva
konstprojektet Okänd Moln, som redan ingår i Med Början I Fisksätra tillsammans
med Lundal och Zitle. Under 2018 har Mikael Kinander sattsamman den musik som
Jean Louice Hutta gjort med de unga deltagarna på TjejTorsdagen. PoesiKollektivet
har skrivit och spelat in platsbestämda dikter som sedan skall placeras ut på de
utvalda platserna i Fisksätra. Vi räknar med att det skall vara färdigt för presentation
till 15/6 2019.
Nagoon
Nagoon är den digitala plattformen bakom det interaktiva konstprojektet Okänt
moln, och Det Ljuder i Fisksätra ( se ovan)
Lokal Global Förening
Lokal och Global förening har tillsammans med andra internationella kulturföreningar placerade i Fisksätra anordnar Mat och Prat – kvällar. Ett tillfälle för boende och
andra aktiva i området att mötas och diskuterar. Kvällarna innehåller ofta med en
föreläsning eller föreställning. Nacka Kommun, lokala föreningar, kultur och civilsamhällets grupper har varit representerade under Mat och Prat kvällarna. Det är begränsat med platser så de bjuder in olika människor varje gång för att få stor spridning.
Vi kan även tillägga att under 2018 har Folkets husby inspirerats och bett om att få
använda konceptet.
Arabiska Teatern
Arabiska Teatern har under 2017-2018 gjort flera föreställningar för barn och vuxna i
Fisksätra som varit välbesökta. Vi jobbar med Arabiska Teatern för att kunna erbjuda
kultur på arabiska. Arabiska Teatern är den enda professionella arabisktalande
teatergruppen i Europa. Arabiska Teatern är en ideell förening grundad december
2015. Arabiska Teatern gör föreställningar kopplade till Fisksätra. Under året har det
varit dockteater samt en dockteaterworkshop för barnen och föreställningen
Norrsken för vuxna.
Poesi Kollektivet
Poesi Kollektivet håller workshops för unga poeter varje vecka i Folkets Hus under
namnet Fisksätra Skriver Poesi. Det är främst för åldrarna 10 – 20 år. Under 2017-2018
anordnade de poesitävlingen Nackas bästa poet som bestod av tre deltävlingar och
en final. Finalen var välbesökt. Under året har de även haft öppen scen på Fisksätra
bibliotek.
Ung i Fiskis
Ung i Fiskis har fortsatt utvecklas. Under 2018 har de har arrangerat trygghetsvandringar tillsammans med oss och kommunen. De har arrangerat evenemang som ”En
magisk afton” och som tidigare år står de tillsammans med oss bakom det årliga
öppna julfirandet i huse.
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Folk Lab
2018 involverades Folk Lab i ”Med början i Fisksätra”. Folk Lab skapar mening.
Socialt och digitalt. gör pop-up labs, workshops och utbildning och tillsammans
bygger vi aktiva mötesplatser och digitala lab. Allt för att fler skall delta i den
akuta omställningen till en hållbar värld. Folk Lab har under 2018 startat samarbeten och gjort ett antal workshops med olika Fisksätraföreningar och för
allmänheten.

Några av de evenemangen i huset under 2018
Internationella festen
Den 41:e Internationella festen tog plats, lördag den 16 juni 2018 i Fisksätra. Ungefär 800 besökare. En del av festen var helt planerad och genomförd av
Ung i Fiskis.
Tillsammans cup och Fisksätra games
Den 6/6 hölls Tillsammans cup och 1/9 Fisksätra games båda är för Fisksätra
stora Fotbollsevenemang. Tillsammans cup arrangerades av Fisksätra IF och SIF
Basket och Fisksätra Games arrangeras av D.U Let’s Talk. Fisksätra Folkets Hus
var på olika sätt med och stöttade båda dessa arrangemang.
Tjej Träff
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av podd ”Resan hit” där grundaren till priset ”Guldljulet” Teresa ska berätta om
hennes story från en fattig by i Afrika till lyxlivet i innerstan mm.
Finns det någon Fisksätra politik?
Hyresgästföreningen och Nätverket för Fisksätras framtid höll en politikerhearing i Folkets hus den 27 augusti. Det vart en stor uppslutning.
Moderaterna var representerad av Mats Gerdau. Farmanbar Khashayar representerade Socialdemokraterna. Från Vänsterpartiet kom Ramzi Ben Youssef.
Jan-Eric Jansson representerade Kristdemokraterna. YuSie Rundqvist Chou
representerade Nacka Listan. Nicole Goufas representerade Miljöpartiet.
Esa Örmä representerade Sverige Demokraterna.
Hip Hop bussen
Den 25/11 fick vi besök av Hip Hop bussen. Det var en chans för ungdomar mellan
12-20 år att lär sig beats, text och rap med Redlinestudios.
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Kids Hack day/Folk Lab tour
Under året har Folk Lab arrangerat flera tillfällen där alla fick chans att testa att Skära
med laser gör sin egen 3D-graffitti testa att skriva med 3D-skrivare och bygga robotar.
Lonely riders
Lonely Riders en dansföreställning som hölls 7/12. Lonely Riders är ett communitydans
projekt. Det vill säga att det var professionella dansare som tillsammans med personer
från Fisksätra satte samman en föreställning. Detta för att få personer samarbeta och
uttrycka sig. Ett projekt med stöd från Riksteatern Stockholms län.
Magisk afton
Magisk afton hölls 7/12. En kväll som planerades och arrangerades av Ung i Fiskis blev
nästan som en ”Med början i Fisksätra Festival”. Fler av de föreningar som fingår i projektet deltog Mitt i Fisksätra ordnade mat Medlemmarna i Poesikollektivet läste det de
jobbat med under året. Arabiskateatern visade under kvällen dockteater för barn från
3 år och uppåt. Symphony of a Missing Room visades av konstnärsduon Lundahl &
Seitl. Girls talk höll filmvisning (Girls Talk startades av ett gäng unga kvinnor och är en
ideell förening.) Magdans Linda Kajandi dansade magdans. Hypnotisören Dan Ahtola
var på allmän begäran tillbaka i huset och trollband oss.

		

Övrig samarbeten med föreningar och
annan volontär verksamhet.

Pilates med Qi-andning
Denna aktivitet hålls två gånger i veckan ca en timma med Ann Boreus, som är en
möjlighet för äldre kvinnor att få en bra träning för leder och stelhet så att de behåller
sin rörlighet.
Svenska med baby
Svenska med baby arrangerades på torsdagar och vissa lördagar. Det var en möjlighet
för föräldrar med goda kunskaper i svenska och föräldrar som tränar svenska språket
att träffas med sina barn 0-1 år och prata om allt som rör relationer med barnen och
annat på svenska och därmed lära sig språket.
Kvinnogympa
Är en möjlighet för kvinnor att komma hit och träna för sig själva utan män närvarande.
Detta ger många i Fisksätra en ny möjlighet att röra på sig.
En friskare Generation
En friskare generation, med deras lokala ledare Filmon Tekle, arrangerar en del av sin
verksamhet i huset. Projektet är stöttat av Kronprinsparet. De fick under hösten besök
av Kronprinsen och middagen hölls i Fisksätra Folkets Hus och maten lagades av Mitt i
Fisksätra. Uthyrningar

F

Vi erbjuder våra lokaler för uthyrning. Till privata fester, Föreningar, företag.
Vi hyr ut lokalerna timvis men även längre perioder om det finns möjlighet.

Några av de som hyrt av oss 2018 är:
Stockholms Idrottsförbund
Stockholms Idrottsförbund har som uppdrag att bredda idrottsutbudet och nå nya
målgrupper som inte brukar idrotta. Genom öppenhet, dialog och nya kontakter har
många idéer kommit upp. Flera av dessa har blivit verklighet så som en välfungerande
träning för kvinnor – Styrka och Pulsträning.
Genom en låg avgift får kvinnor här tillgång till en helt ny och attraktiv träning av god
kvalitét. Bordtennis för både barn och vuxna, tjejer och killar är ännu ett projekt som
har startats och pågår i Fisksätra Folkets Hus.

Fisksätra IF
Fisksätra IF har med hjälp av Stockholmsidrotten utvecklats att från att vara en
renodlad fotbollsförening till att bli en idrottsförening som erbjuder många olika typer
av idrotter. Många av dem sker i Fisksätra Folkets Hus.
Tex Bordtennis, Intensivträning som ger en möjlighet för kvinnor att delta i en träning
som är lite tuffar en kvinnogympa. För övrigt samma möjlighet för kvinnor att få
träna själva utan män.
Zumba Salsa
Två personer leder Salsa och Zumba klasser hos oss på Folkets Hus varje onsdag
mellan 18.00 och 20.00.
Folk lab
Folk Lab hyr kontor och har som målsättning att skapa ett Folkets Lab i Fisksätra
Folkets Hus.
Ung i Fiskis
Hyrde ett kontor där de har möten och bedriver olika typer av frivillig aktivitet så som
Läxhjälp mm.
Mitt i Fisksätra
Mitt i Fisksätra hyr caféet. De har som mål att bli ett socialt företag som kommer
kunna erbjuda jobb åt personer som står långt från arbetsmarknaden.

F Underskrift
Styrelsen vill avsluta med att tacka alla medarbetare, samarbetspartners och Nacka
kommun för goda insatser under året. Hoppas på fortsatt gott samarbete i framtiden!
Fisksätra den 04 25 2019.
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