
Dokumentation från: 
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” En konferens om Hagalunds föreningsliv med 

fokus på ungdomar, tjejer och samverkan” 

SCUF 

Tisdagen den 8:e november 

Kl 18.00–21.00 på Scufferiet i Hagalund, Solna 

 

Bakgrund 

Engagera mera är ett samarbetsprojekt som SCUF driver tillsammans med Blue Hill i 

Hagalund, Solna. Syftet med projektet är att skapa en mötesplats där ungdomar kan 

mötas, byta erfarenheter samt introduceras för föreningslivet. Ungdomarna i 

Hagalund ska ha samma möjlighet till engagemang och utveckling som de andra 

ungdomarna i Stockholm har. Olika aktiviteter anordnas där ungdomar får ta plats 

och själva utforma innehållet i verksamheten. SCUF vill genom samverkansträffen 

hitta lösningar på hur vi tillsammans kan driva projektet vidare efter projekttiden.  

 

Sammanfattning 

Kvällen började med gott fika från Scufferiet som ungdomarna hade fixat. När mötet 

drog igång började Lill Andersson med att hälsa välkommen och gick igenom 

kvällens program. Därefter presenterade Barbro Kristiansson från Ungdomsstyrelsen 

den nationella satsningen Engagemangsguider och Charly Wassberg Borbos 

berättade om Riksteaterns samordnande roll i projektet . Lill gick sedan vidare och 

beskrev syftet med projektet, deras arbetsmetoder och hur projektet organiserats 

praktiskt mellan SCUF (Lill) och Blue Hill (Tresor). Efter detta gjorde Lill och Tresor (från 

Blue Hill) en gedigen presentation av sin verksamhet med djupdykningar i aktiviteter 

såsom Solnadagen, musiksatsning för tjejer, självkänslodag, bakgrupp och mycket 

mer. Efter verksamhetspresentationen bjöds det på mer fika, denna gång i form av 

tårta, också bakad av ungdomarna och sedan var det dags för diskussionsforum. 

Efter diskussionsforumet avslutades kvällen med att flera av deltagarna passade på 

att besöka Blue Hills lokaler en våning ner. 

 

Diskussionsforum 

Under diskussionsforumet samtalades det främst om 2 frågor. 

- Hur ska vi hitta de eldsjälar som inte är med i någon förening? 



- Hur kan vi tillsammans driva projektet vidare? 

Nedan finns ett axplock avd et som diskuterades i de två grupperna.  

- Positiva förebilder är ett måste för att stadsdelen och föreningslivet ska 

utvecklas 

- Vi måste aktivt söka efter nya eldsjälar samtidigt som vi inte får glömma de vi 

har 

- En kommunikationskampanj borde samordnas mellan kommunen och 

föreningarna 

- Det borde skapas fler samlingspunkter för föreningarna i området flera gånger 

om året 

- Nyttja studieförbunden för att anordna cirklar i exempelvis föreningskunskap 

och demokrati 

- En samarbetesaktvitet mellan flera föreningar skulle exempelvis kunna vara ett 

demokratiprojekt 

-  Kontakta bostadsbolaget med exempel på hur föreningar i andra kommuner 

samarbetat framgångsrikt 


