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		 Föreningsuppdrag
Fisksätra Folkets Hus föreningsuppdrag
§ 2 Föreningen har till ändamål att hyra ut lokaler för möten, fester, teater, film, dans,
musik, utbildning, lek mm till medlemmar, övriga enskilda samt till organisationer och
sammanslutningar företrädesvis med verksamhet i Nacka kommun. Föreningen har
också som ändamål att driva programverksamhet och projekt med sammanhängande
aktiviteter.
Folkets Hus Förening (FFH) skall verka för att skapa möjligheter
F Fisksätra
för alla människor i Fisksätra att sammanstråla.
• Ska vara inbjudande och fungera som ett vardagsrum för alla
Fisksätrabor.
• Ska skapa möjligheter för människor att ta del av kultur, nöje,
demokrati, bildning och möten.
• Ska vara ett forum som gör det möjligt att organisera
engagemang, aktiviteter, idéer och projekt.
• Ska bidra till att skapa ett tryggt och socialt starkt bostadsområde.
arbete skall i det långa loppet fungera som en mobiliserande
F Föreningens
faktor för samhällsförändringar, en förändring som startar hos individerna
som deltar, men som i förlängningen siktar på samhället i stort.
Fisksätra Folkets hus är först och främst ett hus för alla.
Prioriterade målgrupper är dock:
• Barn och unga
• Lokala föreningar
• Kvinnor/tjejer
• Språksvaga och nyanlända

		

Långsiktig inriktning för Fisksätra Folkets Hus

Fisksätra Folkets Hus skall fortsätta att utvecklas till att vara den naturliga, trygga och
självklara mötesplatsen för alla Fisksätrabor. Där alla, oavsett nationalitet eller etniskt
ursprung, skall känna sig välkomna. Fisksätra Folkets Hus har som ambition att, i dialog
med kommunen, Stena Fastigheter, föreningsliv och andra lokala aktörer, vara ett nav
för en positiv utveckling i området på många olika plan. Det handlar om attityder, engagemang, personlig utveckling och självkänsla, kompetensutveckling och sysselsättning.
Fisksätra med sina närmare 2600 hyreslägenheter, radhus, atriumhus, grändhus och
nästan 8500 invånare är en av landets mest tätbefolkade orter och ett av Nacka kommuns största bostadsområden. Här lever 80 olika nationaliteter sida vid sida. Och här
möter man över 50 olika språk.
Innanför våra dörrar skall därför alla behandlas alla lika – oavsett ålder, kön, etnicitet
eller religion. Det betyder att vi skall leva efter de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Personal och besökare, behandlar varandra
med vänlighet och respekt i både ord och handling. Vi accepterar inte attityder eller
information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande och stötande påståenden. Inga könsnedsättande begrepp får förekomma.
Genom Folkets Hus föreningens organisation, kontaktnät och övriga resurser skall
Fisksätra Folkets Hus vara en naturlig samarbetspartner för personer eller sammanslutningar som har idéer för projekt som gynnar de boende i Fisksätra. Folkets Hus
samarbetar därför bland annat med Nacka kommun och Stena Fastigheter AB. Det
övergripande syftet med samarbetet är att utveckla och förbättra förutsättningar för
människor, särskilt unga i kommunen, att komma till sysselsättning.
Bland våra verksamheter kommer det även i fortsättningen finnas allt från uthyrning
av möteslokaler till föreningar och privatpersoner, tillgång till musikstudio samt
möjlighet att uppleva kultur i form av dans, teater mm. Vi har lokaler i olika storlekar
för många olika ändamål. Totalt 1000 kvadratmeter rymmer bland annat en stor festsal
med möjlighet att arrangera större evenemang se på film mm, replokaler, en dans- och
dramasal, datasal, bild- och formverkstad, café och mötesrum i varierande storlekar.
Två av mötesrummen är utrustade med projektorer och ljud.
Kvällsverksamheten skall erbjuda en trygg och naturlig mötesplats för ungdomar
I Fisksätra dit man kan komma för att umgås, fika, spela spel, titta på film, studera,
samtala och träffa nya människor. Vi kommer erbjuda olika sociala aktiviteter. Allt från
spelkvällar till filmvisningar. Men också erbjuda mer teoretiska aktiviteter som diskussionskvällar och tillfällen då vi bjuder in föreläsare, förebilder och inspiratörer, pratar
om arbete och studier och erbjuder jobb- och karriärcoachning.

		

Prioriterad inriktning för 2019

Vi kommer att fortsätta med arbetet att erbjuda Fisksätra Folkets Hus som en resurs
och plattform för kurser, utbildningar och aktiviteter. Men också en arena för föreningar, sammanslutningar och personer. All kvällspersonal skall stötta och hjälpa blivande
föreningar att komma igång. Vi erbjuder hjälp med att skriva stadgar mm.
Vi kommer också att se till att våra lokalresurser, genom uthyrning till externa företag
och organisationer, bidrar till vår trygga ekonomiska bas.
Vi fortsätter att prioritera och utveckla kvällsverksamheten, som hittat sin rätta form.
Kvällsverksamheten i Fisksätra Folkets Hus skall och är vara öppen för alla men vänder
sig först och främst till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 18 – 30.

girl
power!!
Kvällsverksamheten skall finnas till för att erbjuda ungdomar en trygg mötesplats i
Fisksätra samt att genom inspirerande och roliga aktiviteter motivera unga vuxna till en
aktiv tillvaro, studier, föreningsliv och arbete. Den skall också vara med till att bidra till
och stärka tjejers roll i Folkets Hus och arbetar aktivt för att skapa aktiviteter där flickor
och tjejer är i fokus. 2017 införde vi TT (Tjej Torsdag) Det har inneburit att vi drastiskt
ökat besök av kvinnor i FFH.
Under 2019 kommer tjejer/kvinnor få en ny form. Tjejerna vill öppna för samtal.
Det innebär att de vill ha bara för tjejer mellan 14.00-19.00 Efter det bjuder de in killarna

till olika typer av kvällar de planerar. Kvällen kommer innehålla olika typer av samtal
workshops föreläsningar om för tjejerna relevanta ämnen. Detta är ett efterfrågat
behov som vi ser leder till att tjejer känner tryggare och ännu bättre etablerar sig i
våra lokaler. Dessa kvällar innehåller många typer av aktiviteter och drivs till stor del av
volontärer.
Idag fungerar kvällsverksamheten som social mötesplats på ungdomarnas villkor och
önskemål. Vi har tack vare kvällspersonalen och ett fantastiskt samarbete med UNG I
FISKIS samt tjejtorsdagarna sett att vi kommit åt en del av de värderingar och attityder
som inte skall existera inom Folkets Hus. Vi kommer tack vare stöd från socialförvaltningen att även under 2019 hålla föreläsningar om jämställdhet samt att vi planerar en
gratis utbildning somm kommer hållas av Tollare-folkhögskola. Syftet med utbildningen
är att ta delar av deras Socialpedagog utbildning och erbjuda personal samt föreningar
Mfl som är varsamma i Fisksätra. Målet är att alla ledare och personal skall bli ännu
tryggare i deras uppdrag och att de kan stötta de ungdomar, föräldrar de jobbar med.
För att skapa detta trygga och utvecklande rum krävs, förutom attraktiva och motiverande aktiviteter, en hög personaltäthet och närvaro av bra förebilder i form av volontärer eller besökare- både vuxna och ungdomar som kan vara närvarande.
MITT I FISKSÄTRA tog över kontraktet för kaffet 2018. Vilket gör att vi kan erbjuda våra
gäster mat och kaffe. Det har lockat nya besökare och skapa en trygg och trevlig
mötesplats där de både kan sysselsätta sig med olika aktiviteter, umgås och köpa fika.
Vi kommer också fortsätta arbetet med att skapa samarbeten med aktörer som Youth
and Care, Coachgruppen, och andra engagerade lokala företag och organisationer.
Vi vill också engagera fler föräldrar/vuxna som är beredda att ta sig an utmaningen
med ungdomarnas utveckling och föra dialog med dem.
Vi i styrelsen kommer under året fortsätta jobba med det nya visionsarbetet som
Folkets Hus och Parker tagit fram.
Vårt arbete med att engagera, motivera, peppa och coacha i området med hjälp av det
ekonomiskas stöd vi får från Statens Kulturråds satsning Kreativa platser i vårt lokala
projekt ”Med början i Fisksätra” fortsätter året ut.
Fisksätra Folkets Hus samarbetar 2019 med Lokal global utvecklingsgrupp, Arabiskateatern, Anrikningsverket, Folk Lab, Interferens, Fisksätra IF. Fler aktörer har tillkommit
så som Poesikollektivet, Biblioteket, Livet Bitch och Nagoon och Mitt i Fisksätra.
Focus 2019 är jämställdhet och överlevnad. Emma Swanström kommer under våren
jobba med ett jämställdhetsarbete i samtliga av projekten i ”Medbörjan i Fisksätra”.
Med hjälp av David Johansson och Dröm Labbet kommer vi jobba med entreprenörskap. Syftet är att alla anställda samt ledare i de olika projekten skall det materialet.

MITTI
FISKSÄTRA

F

Målet är att vi ska kunna hjälpa alla som på olika sätt har idéer de
vill verkställa allt från fester till att starta föreningar eller företag.
Detta är kopplat till ”Med början i Fisksätra” då projektet upphör
2019 och föreningarna måste bli självförsörjande.

Även i år kommer vi tillsammans med
Poesi kollektivet arrangera
poesitävlingen Nackas bästa poet.
Nagoon och Folkets Hus kommer
tillsamans med Poesikollektivet,
TT och skolan under året slutligen
presentera ”det ljuder i Fisksätra” ett
interaktivt projekt där man på olika
sätt kan uppleva musik och poesi i
området.

Språk – vi ska jobba i flera språk
i Med Början i Fisksätra. Det är
viktigt för att nå ut, men också för att inkludera och engagera.
Vi fortsätter med arbetet att locka till ännu fler givande samarbeten. I år kommer vi
bland annat samarbeta med Made by Aja och Kids hack day. Förhoppningen är att de
etablerar sig i Folkets Hus så att vi kan erbjuda ett ännu bredare utbud av kultur.
Vi hoppas även att vi under året kommer jobba ännu mer med Fisksätraskolan.
Vi ser att det finns mycket vi skulle kunna göra tillsammans.
Vi planerar att med personal och styrelse besöka Rinkeby Folkets hus, Folkets husby
samt Järva folketspark för att se hur de jobbar. Anledningen att vi väljer att besöka just
dessa hus är att deras verksamhet liknar vår. Syftet är att vi kan lära av varandra.
Vi kommer fortsätta titta på hur Nya Rågsveds Folkets Hus arbetar med cirkulär
ekonomi. Vå för hoppning är att vi under 2019 kommer ingå partnerskap med Made by
Aya och Kids hack day och starta ett bolag med utgångspunkt av projektet Folk Lab.
Vi har även fortsatta samtal med Viktor Kallas för att se hur vi kan göra för att starta
ett Eat for change Fisksätra. Målsättningen är att Fisksätra Folkets Hus blir delägare av
Eat for change.

Länge leve
kvällen
F

Sammanfattningsvis, kvällsverksamheten är även i fortsättningen viktig.
Ungdomarna behöver en lugn, frisk och kreativ miljö att vistas i efterskola och
jobb. Lokalen ska erbjuda forum för lärande, utveckling och kreativitet samtidigt
som den skall vara en trevlig mötesplats för alla oavsett kön, etnicitet, tro,
förmågor eller sexuell läggning.

		 Verksamheten

F Pågående verksamhetKulturkurser för barn och unga
• Skapande verkstad
• Danskurs
• Teaterkurs
• Poesi för unga
• Digitalt skapande
• Folkets Lab
• Handledning för personal
• Öppna föreläsningar
• Kvälls och helgverksamhet för unga vuxna
• Öppen musikverksamhet/uthyrning replokaler
• Mitt i Fisksätra
• Mode Tre
• Folk Lab

Beviljade bidrag
Kulturrådets Kreativa Platser ”Med början i Fisksätra”
Bidrag från socialnämnden 2019 för handledning och öppen
kurs som vi skall göra tillsammans med Tollare Folkhögskola.

Övriga projekt och verksamheter som är planerade 2018
för unga vuxna kan fortsätta bedrivas genom ett
F Kvällsverksamheten
fortsatt stöd från Arbets- och företagsenheten samt visst stöd från
kulturnämnden.
Musikverksamheten
Musikverksamheten på FFH är till för alla. Replokalerna hyrs ut till band och personal
finns på plats för alla Fisksätrabor som vill testa och utveckla sitt musikintresse.
Vi kommer fortsätta arbetet med att försöka utveckla musikverksamheten. Bland
annat vill vi jobba mot att så småningom utöka studions tillgänglighet på vardagar
så att även för band från hela Stockholm kan hyra.
Öppna Föreläsningar
Vi kommer att hålla tre till fyra öppna föreläsningar om jämställdhetsarbete. Dessa
föreläsningar riktar sig i alla.

Folk Lab
Folk Lab planerar att öppna Folkets Lab. Ett öppet ”maker space” där man kommer få
chans att lära sig ”Meningsfullt skapande”. Målet med Folk Lab är att är att skapar mening. Socialt och digitalt. Folk Lab pop-up labs, workshops och utbildning och tillsammans bygger de aktiva mötesplatser och digitala lab. Allt för att fler skall delta i den
akuta omställningen till en hållbar värld.
Futebol dá força Fisksätra
Detta är ett fotbollsprojekt för unga tjejer i Fisksätra. Projektet sker i samarbete med
Futebol dá força och finansieras av Lions och Sverige-united. Projektet fortlöper vidare
under 2017 då en ungdomsledare/tränare träffas en gång i veckan med tjejerna och
tränar fotboll, både inomhus och utomhus och därefter fikar och umgås med tjejerna.
Själva umgänget är viktigt då vi får en chans att se hur de mår och få en inblick i vad
som händer i deras liv och får möjlighet att hjälpa och stötta. Under 2017 ingår de även
i ”Med början i Fisksätra.
Fisksätra.se
Vi fortsätter med Fisksätra.se I år hoppas vi kunna göra någon typ av samarbete med
Poesi kollektivet och Tjej Torsdagen under året.
Internationella festen
Vi ansvarar även i år för Internationella festen. Den kommer gå av stapeln 15/6 I år
Adja Swa står som projektansvarig.
Tjejtorsdagar
Detta är en satsning som snabbt visat sig fylla ett stort behov. Vi kommer 2018 fortsätta att hålla huset öppet för bara tjejer/kvinnor och de som identifierar sig som kvinna
på torsdagar mellan14-22. Det har gett en stor effekt och vi vill fortsätta möta detta behov. Mycket av de aktiviteter som sker dessa torsdagar är volontärt. Under dessa dagar
har vi bla erbjudit dans, kampsport, självförsvarskurser, föreläsningar, samtalsgrupper,
hantverkkurser, mm.
Mat och prat
Vi tillsammans med Global och lokal utvecklingsgrupp fortsätter vi med projektet “Mat
och Prat” där vi bjuder in olika föreningar eller andra viktiga aktörer att bjuda på mat
och samla människor i Fisksätra för olika typer av samtal.
Julafton
Vi planerar att även i år hålla Fisksätra Folkets Hus öppet på julafton. Det blir då fjärde
året i följd. Som tidigare år görs detta med ideella krafter.

Med början i Fisksätra
Projektet är ett brett samarbete mellan olika etablerade kulturaktörer som Interferens,
Anrikningsverket och arabiska teatern som tillsammans med lokala föreningar som
Lokal global utvecklingsgrupp, Fisksätra IF, Ung i Fiskis, Poesikollektivet mfl.
Under år ett jobbade vi med att ha göra en massa olika typer av kulturevenemang och
workshops. År två jobbade vi mer med Jämlikhet och ledarskap. Nu år tre och sista året
jobbar vi med att göra de olika projekten hållbara så att de kan leva vidare.
Syftet är att det skall ge Fisksätras invånare en chans att stärka sin identitet både på
individnivå och som område. Detta hoppas vi leder till att man känner att man bättre kan vara med och påverka sin tillvaro. En annan förhoppning är att vi med hjälp
av detta projekt kan ännu bättre kan visa behovet av en permanent tekniskt modern
kulturscen, något som idag saknas i Fisksätra. Vi anser att det skulle kunna drivas av
Fisksätra Folkets Hus.

Språk – vi ska jobba i flera språk i Med Början i Fisksätra. Det är viktigt för att nå ut, men också för att inkludera och engagera.
Engelska, svenska och arabiska.

Utbildning för personal
Handledning
Vi har av Socialnämnden fått möjlighet att ge personalen handledning för att öka deras
möjlighet att göra ett bra jobb.
Utbildning
Vi kommer även kunna erbjuda personal föreningsledare i Fisksätra en skräddarsydd
utbildning som kommer hållas av Tollare-Folkhögskola.

Ideell och extern föreningsverksamhet
•
•
•
•

Träningspass för kvinnor, 2 gånger i veckan
Mitt i Fisksätra driver kaffet samt annan verksamhet i
Fisksätra Folkets Hus.
Qigong och Pilates, 2 gånger per vecka
Svenska med baby

Lokaluthyrning
Föreningens samlingslokaler hyrs ut till bland annat Fisksätrabor, föreningar, Nacka
kommun och övriga aktörer. FFH även ut delar av sina lokaler till följande externa
hyresgäster. Vi hoppas att under året få in fler fasta gäster. Samtal förs om detta.
•
•
•
•
•
•

Fisksätra skolan
Kreativa Platser
2 musikband
Stockholmsidrotten
Fisksätra IF
Lokaluthyrning

		

Samverkan och dialog

Fisksätraakademin – ett relationsskapande nätverk
Samarbetet med kommunen, lokala föreningar, Stena och Hyresgästföreningen m.fl.
fortsätter genom regelbundna återkommande dialoger med berörda parter. Fisksätraakademin är ett relationsskapande nätverk, där aktörerna fungerar som informationsoch kunskapsbärare uppåt i kommunen men framförallt ut till dem som de representrar.
Syftet är också att skapa synergier genom samverkan.
Lokala Brå möten
Dialog och lokalt trygghetsarbete i och med att Nacka kommun beslutat att Trygg och
Säkerhetsrådet skall upphöra från årsskiftet har lokala aktörer som under åren medverkat i den lokala TRÅ gruppen valt att fortsätta med samverkansgruppen.
Syftet med träffarna är att motverka brottslighet och öka tryggheten i Fisksätra/
Saltsjöbaden genom samverkan. FFH har tagit på sig den sammankallande rollen.

F

1000 möjligheter
i fisksätra
folkets hus

Polarna
Polarna Nacka har sedan flera år tillbaka fungerat som projektstöd för kvällsverksamheten och Fisksätravärdarna. Samarbetet fortsätter som vanligt även i år.
Nattvandrarna
Nattvandrarna utgörs av Fisksätrabor som nattvandrar på ideell basis. Nattvandrarna
samarbetar med FFH genom att besöka kvällsverksamheten på fredagskvällar.
Föreningsrådet i Fisksätra
FFH har i samarbete med Hyresgästföreningen i Fisksätra lyckats startat upp ett lokalt föreningsråd. Föreningsrådet är en sammanslutning av ideella föreningar som har
verksamhet i Fisksätra vars syfte är hitta goda samarbetsformer mellan föreningarna
så att föreningslivet utvecklas i Fisksätra.

