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Verksamhetsberättelse 2019  
Föreningen Välkommen till Mälaröarna bygger sociala nätverk för och med nyanlända i Ekerö 
kommun.  

Föreningen grundades hösten 2016 av det dåvarande vänfamiljnätverket. Under 2017 flyttade 
nätverken Läxhjälparna och Mälaröarnas EBO-grupp in i föreningen. Namnet ändrades till 
"Välkommen till Mälaröarna" 2018. 

Vi ser nu tillbaka på ett aktivt tredje verksamhetsår. 

Välkommen till Mälaröarna verkar i integrationsnätverket "Öar utan gränser" och samverkar med 
många olika lokala aktörer. Vi har 38 medlemmar (27 förra året). Många fler än dessa medlemmar 
är  engagerade i verksamheten. 

Årsmötet hölls 12 februari i Ekebyhovskyrkan med 20 medlemmar. 

Styrelsen har bestått av Monika Keiller (ordförande) och ledamöterna Magnus Ehntorp, Karin 
Gustafsson, Karl Lindström (kassör),  Ulla Ramkvist (vice ordförande), Stefan Pettersson 
(sekreterare), Lars Samuelsson. Suppleanter har varit: Anna Augustson, Basir Mahmoodi, Hamed 
Alizadeh och Safaa Zeidany. Styrelsen har haft 13 protokollförda möten. 

Valberedningen har bestått av Lena Jonsson (sammankallande), Bert Persson och Birgitta 
Sommarbäck. 

Roger Jonsson har varit vald till revisor och Alaa Hariri till revisorssuppleant. För projektrevision 
av kvarboendesamarbetet med Ekerö kommun har vi anlitat auktoriserad revisor Jenny Kindvall 
från JA Revision KB. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är god. Resultatet är negativt och det är planerat eftersom vi under året 
använt medel donerade tidigare år. Se bilagda resultat- och balansrapporter. 

Arbetstillstånd 
Föreningen har egen kompetens inom arbetstillståndsrätt. Vi har stöttar asylsökande som fått 
avslag att söka arbetstillstånd. Under året har tre unga som följt sina utvisningsbeslut återkommit 
med arbetstillstånd och fortsätter sina studier på deltid. 

Asylrådgivning 
Vi ger rådgivning i asyl-, verkställighets- och tillståndsprocesserna. Vi samarbetar med 
advokatbyråer när offentligt biträde saknas eller inte räcker till. Det är möjligt tack vare en 
donation.  Vi är en medlemsgrupp inom Flyktinggruppernas riksråd – FARR. Vi är ofta på plats 
på Mälarökyrkans språkkafé för att finnas där för den som behöver rådgivning.  
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Dragkroksklubben 

Nätverk av privatpersoner som hjälper till och transporterar möbler till nyanlända. Verksamheten 
sker i Ekerö pastorats och Ekerö kommuns återbruksprojekt. Med i samverkan finns även Cirkel 
K-Träkvista och Mäklarringen-Ekerö som lånar ut släp för alla dessa möbeltransporter. Sedan 
starten 2016 har drygt 300 släp rullat med möbler till nyanländas hem.   

Festligheter och firande 
Vi arrangerar egna festligheter och firanden och medverkar i andras evenemang.  

På internationella kvinnodagen besökte en grupp på drygt 30 personer Berwaldhallen i 
Stockholm och ”En kväll för Afghanistan”. På programmet stod ett seminarium om det politiska 
läget i landet, med Sveriges radios utrikeskorrespondenter och en konsert med orkestern Zohra. 

 

Tillsammans med Kulturskolan Ekerö, Songline och Mälarökyrkan ordnades en festlighet 29 maj. 
Temat var att prova på sång och musik tillsammans.  

Vi är medlem i  Ekebyhovs slotts intresseförening. 



 

Välkommen till Mälaröarna 3 

Kommunikation 

Vi kommunicerar utåt med faceboksida, facebookgrupp och en webbplats. Facebookgruppen 
"Välkommen till Mälaröarna – Öar utan gränser" har blivit central för det ideella 
integrationsarbetet på Mälaröarna. I samarbete med Färingsö församlings språkkafé i biblioteket i 
Stenhamra, Mälarökyrkans språkkafé och Ekerö pastorats integrationsprojekt möter vi nyanlända 
och etablerade svenskar. 

Krisfond 

När alla andra möjligheter är uttömda hjälper vi 
nyanlända ekonomiskt vid särskilt ömmande 
behov.  Flera av de nyanlända familjerna är 
splittrade. Under det gångna året har vi 
glädjande kunnat stötta flera familjer till 
återförening till exempel genom att 
delfinansiera resekostnader vid 
familjeåterförening. Medlen kommer från 
insamlingar och donationer.  

I år har vi gjort en större insamling till biljetter så att en splittrad familj kunde återförenas. 

Kulturkompis – Ekerö 

Kulturkompis Ekerö startades 2017 för att sammanföra vuxna nyanlända eller asylsökande med 
etablerade svenskar över kulturaktiviteter som teater- och konsertbesök. Kulturkompis var 
ursprungligen ett samarbete med Kulturkompis Stockholm där vi fick tillgång till deras utbud av 
aktiviteter genom studieförbundet Bilda. Kulturkompis-Ekerö har matchat över 40 deltagare. 

Arbetet med nya matchningar ligger nere då vi saknar någon som kan hålla i dessa trådar. Vi har 
istället samverkat med Songlines, Ekerö kulturskola och Ekerö pastorat för att skapa kulturmöten 
mellan unga. Det har under 2019 bjudits in till diverse prova-på aktiviteter inom sång, dans, 
parkour, gitarr och cirkusakrobatik.  

Körkortsinitiativet 

Många nyanlända behöver körkort för jobb och för att kunna bo utanför bussnätet. Få har råd 
med körskola och känner inte etablerade svenskar att övningsköra med. Vi initierade 2018 ett 
projekt med Ekerö kommuns idélabb med  studiecirklar för körteorin. Avsikten var att vi skulle 
rekrytera handledare för privat övningskörning, men vi har inte haft kapacitet att göra det på ett 
organiserat sätt. Uppskattningsvis ett tjugotal adepter har övningskört med aktiva i föreningen. 
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Läxhjälparna 

Läxhjälparna hjälper ensamkommande med språkträning och läxhjälp. Flera är pensionerade 
pedagoger. Arbetet påbörjades på de fyra HVB-hemmen 2016 där alla som ville fick hjälp med 
skolarbetet. Nu jobbar vi individuellt med ett färre antal. De flesta har kommit långt i sin 
skolgång och sin språkliga utveckling. 

Mälaröarnas EBO-grupp 

EBO-gruppen startade 2017 för att organisera och stödja de värdfamiljer som hade 
ensamkommande ungdomar inackorderade. Ungdomarna hamnade utanför systemen när de i 
asylprocessen fyllde 18 år eller felaktigt skrevs upp till 18 år.  

Gruppen har haft cirka 30 ungdomar inackorderade. Ingen av de ensamkommande i kommunen 
har blivit hemlös, alla har haft någonstans att bo. Alla som velat har kunnat gå i skola (och det är 
nästan alla) och utvecklats. Tyvärr är bilden en annan i majoriteten av landets kommuner, med 
många hemlösa och många utestängda från skolgång. 

Vi är nu i en fas där de flesta har fått uppehållstillstånd och vi stöder dem ut på den reguljära 
bostadsmarknaden. I slutet av 2019 bodde ungefär ett dussin kvar inackorderade. Boendemässigt 
inriktar vi på de som fortfarande inte fått uppehållstillstånd, inte får jobba och har begränsad 
tillgång till välfärdssystemen.  

Vi fortsätter att hjälpa de ungdomar som bott inackorderade att planera sin skolgång, förlänga 
tillfälliga uppehållstillstånd och hitta extrajobb vid sidan av skolan.  

Vi samarbetar med liknande volontärgrupper i Stockholms kranskommuner. 

Genom "kvarboendesamarbetet" med Ekerö kommun har vi fått del av statliga medel för 
ensamkommande som fyllt 18 år. För dessa medel har vi hyrt inackorderingsrum och sett till 
ungdomarna har haft förutsättningar för en ordnad skolgång. 

Ungefär 50 personer har under året varit aktiva på något sätt i EBO-gruppen. 

Gruppen stöttar Mälarökyrkan med bemanning av Kafé Udda, nattkaféet varannan fredagskväll. 

Samarbeten 

Vi har besökt, samarbetat med och presenterat vår verksamhet för flera olika organisationer, till 
exempel: Rädda barnen, BRIS, Mälarökyrkan, Färingsö församling, Ekerö pastorat, Koordination 
Norrort,  Ekerö kommun, Rotary Brommaplan och Songlines. 
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Samverkan kring vänskapsmatchningar, bosättningsstöd och social 
förankring  

Ekerö pastorat och Ekerö kommun samarbetar sedan hösten 2016 om välkomnande av 
nyanlända. Syftet är att skapa bred samverkan och mobilisera civilsamhället för att påskynda 
etablering och social förankring, minska psykisk ohälsa och korta vägen till praktik och arbete.  

Välkommen till Mälaröarna samarbetar med Ekerö pastorats och Ekerö kommuns Vänfamilj- 
och återbruksprojekt. Vi kör möbler och husgeråd till nyanlända som bosätter sig eller flyttar. Flera 
av våra verksamheter hjälper till att skapa sociala kontakter. 

Tidigare har  fokus för samverkan legat på mottagande, bosättning och initial social inkludering. 
Idag handlar behoven i än högre grad om möjligheterna att hitta långsiktiga former för att 
fortsätta stötta de nyanlända och ensamkommande unga. Det handlar om boende och vägen till 
arbete och självförsörjning. Även här har det gjorts stora gemensamma kraftansträngningar under 
det gångna året.  

Trygghet 

Styrelsen har tillsammans med valberedningen utvecklar och implementerat en handlingsplan 
mot övergrepp. 

Vänfamiljnätverket 

Sedan vänfamiljnätverket startade 2016 har ett 40-tal nyanlända familjer matchats med svenska 
vänfamiljer. Syftet är att skapa ett socialt sammanhang för familjen. Många fler har funnit 
varandra informellt, till exempel vid förmedling av möbler, husgeråd och kläder som återbrukas. 

Vänfamiljnätverket är en del i Ekerö pastorats och Ekerö kommuns Vänfamiljs- och 
återbruksprojekt.  

Över tid utvecklas relationerna. En del fördjupas, andra klingar av i takt med att den nyanlända 
familjen får ett bredare kontaktnät i Sverige.  

 

Ekerö 29 mars 2020 

Styrelsen för Välkommen till Mälaröarna 


