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Verksamhetsplan 2019  
Föreningen Välkommen till Mälaröarnas (VtM) är verksam i Ekerö kommun. Vi bygger sociala 
nätverk för och med nyanlända.  

För oss är "nyanländ" ett brett begrepp där vi omfattar alla som känner sig nya i Sverige, oavsett 
status i migrationsprocesser och statsmakternas indelning kopplade till stödåtgärder.  

Många fler än våra medlemmar engagerar sig i föreningens arbete. Under 2019 ska vi satsa på att 
fler blir medlemmar. Det är viktigt att medlemmarna får information och en samhörighet. Att 
föreningen hjälper, stöttar och gör vardagen bättre för medlemmar och nyanlända. Möten, 
evenemang, facebook och webbplats är viktiga kanaler för kommunikation.  

Vi driver tillsammans med nätverket Öar utan gränser facebookgruppen ”Välkommen till 
Mälaröarna – Öar utan gränser” som är central för integrationsarbetet på Mälaröarna.  

Föreningen är en asylgrupp inom Flyktinggruppernas riksråd (FARR). 

Bredda bostadsmarknaden 

Vi kommer att undersöka om vi kan hjälpa till att hitta lösningar och nätverk för att nyanlända 
utan kontakter lättare ska kunna ordna bostad när de inte kan bo i kommunalt ordnade bostäder. 
Vänskapsmatchningar, stöd och social förankring. 

Dragkroksklubben 

Klubben är ett nätverk av privatpersoner som hjälper till när nyanländas hem ska möbleras. Själva 
återvinningsprojektet drivs av Ekerö pastorat i samarbete med Circle K, Mäklarringen och Ekerö 
kommun. Dragkroksklubben i Välkommen till Mälaröarna bemannar körningarna.  

Körningarna är en fin möjlighet att knyta kontakter mellan etablerade och nyanlända. Vi fortsätter 
arbetet under 2019 och jobbar för att bredda Dragkroksklubben. 

Festligheter och firande 

Vi kommer under året att fortsätta det arbetet som vuxit fram de senaste åren. Till exempel: 

● Nouruz, persisk-/afghanska nyåret vid vårdagjämningen. 

● Nationaldagsfirande i Drottningholm. 

● Kaféhelg på Ekebyhovs slott under hösten. 

● "Jul för alla" i Ekebyhovskyrkan. 

Vi är medlem i Ekebyhovs slotts intresseförening. 
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Klädinsamling och -utdelning 

Hösten 2018 samlade vi in vinterkläder i samarbete med Mälarökyrkan, Ekebyhovskyrkan och en 
grupp fotbollsspelande ungdomar. Kläderna fördelades på Ekebyhovs slott i samband med ett 
slottskafé. Styrelsen utreder behov och möjligheter till en insamling 2019. 

Kulturkompis Ekerö 

Att fortsätta detta projekt som sammanför nyanlända / asylsökande med etablerade svenskar är 
viktigt. Ett bra och enkelt sätt att träffa nya kompisar och få nya intryck. 

Kulturkompis ungdom 

Samarbetet med Kulturskolan, Ekerö Pastorat och Songlines ska fortsätta. 

Läxhjälparna 

Ett viktigt stöd för de som behöver hjälp med skolarbete och språkträning. 

Körkortsprojektet 

Många nyanlända behöver körkort för att få jobb och kunna bosätta sig längre ut i kommunen. 
Under 2019 startar vi Körkortsprojektet för att hjälpa nyanlända med körkortsintresse att 
organisera sig själva. Teoristudierna sker i studiecirkelform. Föreningen hjälper till att leta volontära 
handledare för övningskörning.  

Övningskörningen skapar nya sociala kontakter mellan nyanlända och etablerade. Vi samarbetar 
med Ekerö kommuns idélabb och ett studieförbund. Vi knyter kontakter med andra föreningar för 
rekrytering av handledare. 

Mälaröarnas EBO-grupp 

Gruppen startade 2017 för att leta bostäder för ensamkommande som skrivs ut från kommunala 
boenden när de blev 18 år utan att ha fått beslut i sina asylansökningar. Den fungerar som en 
stödgrupp för värdfamiljerna och stödjer ungdomarna i migrationsprocesserna, socialt och verkar 
för en ordnad skolgång. Detta fortsätter. 

Under året är målet att samtliga ungdomar som bott inackorderade ska:  

● få tillstånd att stanna i Sverige,  

● komma in på bostadsmarknaden och samhällets stödsystem, 

● ha ordnad skolgång och något extrajobb. 
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Välkomstteamen 

Arbetet att organisera lokala team som välkomnar nyalända. I teamen blandas nyanlända som varit 
här ett tag med etablerade svenskar. Teamen har då egen kunskap både i språk, erfarenheter att vara 
ny i samhället och hur man löser praktiska och sociala utmaningar. 

Vänfamiljnätverket 

Att fortsätta detta arbete med nyanlända och redan etablerade sig familjer kräver volontärer som 
kan ställa upp. Verksamheten kommer i stort att bedrivas på det sätt vi bedrev detta under 2018. 
Behovet kan komma att minska under 2019 om antalet ankommande familjer till Ekerö minskas, 
dock inte vad gäller kvalité som dessa familjer ska erbjudas. 


