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Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen Välkommen till Mälaröarna bygger sociala nätverk för och med nyanlända i Ekerö
kommun.

Välkommen till Mälaröarna verkar i integrationsnätverket "Öar utan gränser" och samverkar med
många olika lokala aktörer. Vi har 39 medlemmar (26 förra året). Många �er än dessa medlemmar
är  engagerade i verksamheten.

Styrelsen har bestått av Stefan Pettersson (ordförande) och ledamöterna Annika Björklund
(sekreterare), Davor Lukic, Karin Gustafsson, Karl Lindström (kassör),  Ulla Ramkvist (vice
ordförande). Suppleanter har varit: Anna Augustson,  Monika Keiller och Karin Sigge.

Valberedningen har bestått av Lena Jonsson (sammankallande) och Bert Persson. Styrelsen har
haft 12 protokollförda möten.

Åsa Elmqvist  har varit vald till revisor och Marie Johansson till revisorssuppleant.

Året har präglats av pandemin. Årsmötet hölls därför som en videokonferens den 16 februari.
Många planerade och spontana möten har uteblivit eller genomförts på andra sätt.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Vi har fått ytterligare donationer under året. Vi har även anordnat
tre cafédagar på Ekebyhovs slott som gett värdefulla intäkter till föreningens verksamheter. Vi har
gjort två insamlingar. En för att stötta våra ungdomar som utvisats till Kabul och en till LAMSF
för deras arbete med att stötta svensktalande ungdomar som �ytt vidare till Frankrike. Se bilagda
resultat- och balansrapporter.

Arbetstillstånd
Föreningen har egen kompetens inom arbetstillståndsrätt. Vi stöttar asylsökande som fått avslag
att söka arbetstillstånd.

Asylrådgivning
Vi ger rådgivning i asyl-, verkställighets- och tillståndsprocesserna. Vi samarbetar med
advokatbyråer när o�entligt biträde saknas eller inte räcker till. Det är möjligt tack vare en
donation.  Vi är en medlemsgrupp inom Flyktinggruppernas riksråd – FARR.

Vi är medlemmar i föreningen  LAMSF (Les Amis des migrants suédophones en France vilket
betyder Vännerna till svensktalande migranter i Frankrike) som verkar i Frankrike för att ge stöd
till asylsökande som �ytt vidare från Sverige. Genom dem kan vi få hjälp att stötta på avstånd.
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Dragkroksklubben

Ekerö pastorat och Ekerö kommun har ett samarbete kring återbruk av möbler och husgeråd till
nyanlända som etablerar sig på Mälaröarna. Med i samverkan �nns även Arbetsplats Mälaröarna
som hjälper till med koordinering, Cirkel K-Träkvista och Mäklarringen-Ekerö som lånar ut släp
för alla dessa möbeltransporter. Vi i Välkommen till Mälaröarna är tillsammans med nätverk av
privatpersoner med och hjälper till att köra släp med möbler. Nätverket kallas
“Dragkroksklubben” Sedan starten 2016 har runt 400 släp rullat med möbler till nyanländas hem
varav ett 50 tal transporter under 2021.

Festligheter och firande
I icke pandemitider  arrangerar vi egna festligheter och �randen och medverkar i andras
evenemang. Vi är medlem i  Ekebyhovs slotts intresseförening. Det gångna året har på många sätt
varit ett annorlunda år. Pandemin har gjort det svårt att �ra högtider tillsammans så som vi
brukar. Ett �rande som glädjande blev av var midsommar�randet på Mötesplats Odlingslotten vid
Tranholmen. På coronasäkert vis bjöds det på jordgubbsbakelser, dans kring midsommarstång
med små grodorna och därtill många skratt och glädjerop. Vi hade även säsongs och julavslutning
på Odlingslotten med glögg, pepparkakor och skörd av jordärtskockor.

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.

Krisstöd

När alla andra möjligheter är uttömda hjälper vi nyanlända ekonomiskt vid särskilt ömmande
behov.

Läxhjälparna

Läxhjälparna hjälper ensamkommande med språkträning och läxhjälp. Flera är pensionerade
pedagoger. Arbetet påbörjades på de fyra HVB-hemmen 2016 där alla som ville �ck hjälp med
skolarbetet. Nu jobbar vi individuellt med ett färre antal. De �esta har kommit långt i sin skolgång
och sin språkliga utveckling. Under året har vi pga pandemin stöttat ungdomarna digitalt med
undantag för läxhjälp som erbjudits på språkcaféet i Stenhamra bibliotek.

Mälaröarnas EBO-grupp

EBO-gruppen organiserade och stöttade 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.
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Gruppen har som mest haft cirka 30 ungdomar inackorderade. Samtliga ungdomar har hittat eget
boende. Vi behåller kontakten och stöttar dem för att det ska fungera med skola, jobb och
bostäder.

Den utmaning som vi ser framför oss handlar om att uppfylla kraven för att förlänga tillfälliga
uppehållstillstånd och omvandla dem till permanenta uppehållstillstånd. Vi hjälper cirka 20
ungdomar som har tillfälliga uppehållstillstånd genom "gymnasielagarna". Av dessa har sju fått
permanent uppehållstillstånd under året. Vi har även stöttat sju  som har eller söker
arbetstillstånd.

Vi samarbetar med liknande volontärgrupper i Stockholms kranskommuner.

Vänfamiljnätverket

Välkommen till Mälaröarna startade 2016 som Vänfamiljnätverket. Grundidén bestod i att skapa
små sociala solar av vänner kring nyanlända. Under åren som följde matchades ett 40-tal
nyanlända familjer med etablerade, sk. vänfamiljer. Vi konstaterade att ett e�ektivare sätt att skapa
sociala solar var via förmedling av skänkes saker, kläder, möbler. Många �er har funnit varandra
informellt på detta sätt. Idag matchar vi inte aktivt Vänfamiljer.

Under åren har föreningen blivit ett paraply för de undersektioner som beskrivs här i
verksamhetsberättelsen. I februari 2018 bytte föreningen namn till Välkommen till Mälaröarna
för att spegla hela föreningens verksamhet, att bygga sociala nätverk för och med nyanlända.

När det gäller matchningar mellan etablerade Mälaröbor och nyanlända sker det idag framförallt
genom de många möten som uppkommer spontant via förmedling av skänkesmöbler eller aktivt
via Arbetsplats Mälaröarnas mentorskapsprogram.

Samarbeten

Vi har samarbetat med �era organisationer, till exempel: Arbetsplats Mälaröarna, FARR,
Arbetskraftsförmedlingen, LAMSF, Rädda barnen, Mälarökyrkan, Färingsö församling, Ekerö
pastorat, Ekerö kommun, Frivilliga Familjehem, Rotary Brommaplan, Barnrättsbyrån och
Stöttepelaren.

I samarbete med språkkaféet i biblioteket i Stenhamra, Ekerö pastorats integrationsprojekt och
Arbetsplats Mälaröarnas Mentorskapsprogram och plattform för ökad sysselsättning på
Mälaröarna möter vi nyanlända och etablerade svenskar.

Språkcaféet i Stenhamra

Språkcafeet i Stenhamra är ett samarbete mellan Barnens eget Bibliotek i Stenhamra och
Välkommen till Mälaröarna. Språkcaféet startade på nytt under hösten. Vi sitter numera oftast i
grupp och pratar tillsammans om det som hänt, om traditioner eller om ords betydelser. Ibland blir
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det läxhjälp eller hjälp att förstå och fylla i papper från myndigheter. Vi har inte haft lika många
besökare som tidigare år på grund av pandemin.

Samverkan kring bosättningsstöd, social förankring och sysselsättning

Ekerö pastorat och Ekerö kommun samarbetar sedan hösten 2016 om välkomnande av
nyanlända. I januari 2020 undertecknades en överenskommelse om ideburet o�entligt
partnerskap (IOP) som sträcker sig över tre år. 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 för nyanlända.

Välkommen till Mälaröarna är en av �era som jackar i och bidrar till att bredda samverkan. Vi kör
möbler och husgeråd till nyanlända som bosätter sig eller �yttar. Flera av våra verksamheter
hjälper till att skapa sociala kontakter. Vi är numer även med och driver Mötesplats Odlingslotten.

Tidigare har  fokus 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, vägen till arbete och
självförsörjning. Även här har det gjorts stora gemensamma kraftansträngningar under det gångna
året.

Arbetsplats Mälaröarna och Mentorskapsprogrammet

Välkommen till Mälaröarna samarbetar även med Arbetsplats Mälaröarna, ett socialt företag för
ökad sysselsättning på Mälaröarna. Under året har initiativtagarna vidareutvecklat en digital
jobbportal där arbetssökande och lokala företag kan hittar varandra. Arbetsplats Mälaröarna har
även genomfört en tredje omgång i sitt Mentorskapsprogram.

Bostäder

Välkommen till Mälaröarna samarbetar med Ekerö pastorat och ger stöd till familjer,
ensamkommande unga och vuxna att hitta bostad på andrahandsmarknaden inför att kommunens
ansvar upphör. Detta sker i samband med åldersuppskrivning/18 –årsdagen/studenten/21
årsdagen (för ensamkommande), familjeåterförening, de fyra åren efter anvisning går mot sitt slut
(för ensamma vuxna och familjer med uppehållstillstånd) och därmed den tid som kommunen
enligt bosättningslagen, samt utifrån lokala politiska beslut är ålagd att bistå med bostad.
Barnkonventionen har blivit lag samtidigt som ett stort antal familjer och ensamkommande har
skrivits ut från sina boenden under 2021. Flera familjer har behövt lämna Mälaröarna, vänner, jobb
när tillfälliga kontrakt löpt ut och de inte lyckats hitta bostad här. Flera alternativa boenden har
ordnats fram genom samverkan tex genom boendefterlysningar i vårt nätverk.
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Odlingslotten

I samarbete med Ekerö pastorat och Ekerö kommun driver vi Mötesplats Odlingslotten.
Odlingslotten ligger i Sjöängens Trädgårdsförening vid Tranholmen.  Initiativet startades våren
2020 när pandemin satte stopp för alla språkcaféer och öppna mötesplatser där nyanlända och
etablerade trä�ades. Under 2021 fortsatte samverkan kring Mötesplats Odlingslotten att
vidareutvecklas och även detta år bidrog generösa mälaröbor och odlingsgrannar med
trädgårdsredskap, plantor, fröer och volontära krafter. Odlingslotten var i full gång under
försommaren, sommaren och en bra bit in på hösten. På torsdagarna besökte Ekerö pastorats
verksamhet ”vardagssvenskan” lotten och på lördagar var vi i föreningen ihop med många
odlingsvänner på plats. Vi har snickrat, grävt, gjort iordning nya odlingsbäddar, planterat och
skördat. Det blev många glada dagar med sång, dans, umgänge och vi njöt av alla goda hallon.
Under tidig höst skördade vi tomater, sallad, björnbär, bönor och senare potatis, jordärtskockor
och lök.

Det blev även en liten målarstudio under det �na nybyggda sol- och regnskyddet som vi gjort
tillsammans.

Trygghet

Föreningen har en handlingsplan mot övergrepp, i linje med Ekerö kommuns krav på föreningar
som får bidrag eller använder kommunens lokaler.

Ekerö 8 februari  2022

Styrelsen för Välkommen till Mälaröarna


