
Dokumentation från: 

Lokal samverkansträff för Aktiva 

Skäggetorp – En engagerande idé 

 

FC Linköping United 

torsdagen den 2:a februari 

Kl 17.00–21.00 på Allaktivitetshuset i Skäggetorp, Linköping 

 

Bakgrund 

Projektet Aktiva Skäggetorp har om mål att lokalinvånare som i vanliga fall inte är de 

mest aktiva i samhällslivet och medvetandegöra dem om vilka möjligheter som finns 

till att engagera sig inom det civila samhället. Efter projektets genomförande är 

målet att de som tillhör projektets målgrupp har en god kännedom om FC Linköping 

United och arbetet för ett mer levande samhällsliv i Skäggetorp samt att de känner 

sig välinformerade och motiverade att själva ta del i förenings- och samhällslivet. 

 

Sammanfattning 

Kvällen började med en rundvisning i lokalen och sedan blev det fika med mingel. 

Efter att alla satt sig till rätta berättade Khalid Neshati om FC Linköping Uniteds 

verksamhet sedan starten 2007. Khalid berättade om de olika projekt som föreningen 

drivit och om fotbollsklubbens framgångar och motgångar. Därefter presenterade 

Barbro Kristiansson från Ungdomsstyrelsen den nationella satsningen 

Engagemangsguider och Charly Wassberg Borbos berättade om Riksteaterns 

samordnande roll i projektet. Sedan berättade Benjamin Imamovic om 

fritidsverksamheten i Allaktivitetshuset samt om det demokratifrämjande arbetet de 

bedriver genom olika ungdomssatsningar. För det fick Benjamin Fryshusets eldsjälspris 

2011! Fredrik Einvall, rektor på Skäggetorpskolan berättade sedan om samarbetet 

mellan skolan, Allaktivitetshuset och FC Linköping United. Fredrik påtalade att en 

fungerande fritid är en god förutsättning för en fungerande skola. Nader Ghaemi är 

stadsdelsutvecklare i Skäggetorp och han berättade om sitt arbete med att stötta 

föreningslivet i området. Nader påpekade vikten av att möjliggöra inflytande för alla. 

Som exempel lyfte han ett projekt där de boende i stadsdelen fick tycka till om den 

Allaktivitetspark som skulle byggas. De som inte kunde skriva fick måla bilder av sina 

önskemål istället. Därefter gav de närvarande politikerna sin bild av utmaningar och 

möjligheter för föreningslivet i Skäggetorp. Bland annat nämndes att undersökningar 

visat att föreningsaktiviteten har minskat men att föreningsstöd finns att söka från tre 

olika nämnder i kommunen. De berättade också att arbetet pågår med att göra en 

lokal överenskommelse i enlighet med de riktlinjer som upprättats för den nationella 



överenskommelsen. Förhoppningen är att detta kan stärka föreningslivet i framtiden. 

Sedan var det dags för Amir Circik att berätta om projektet Aktiva Skäggetorp. Amir 

berättade om anordnade aktiviteter, samarbeten med föreningar som exempelvis 

lantbrukarföreningen samt uppstart av nya föreningar som exempelvis Skäggetorp 

Sportcenter. Aktiva Skäggetorp kommer under våren att göra en nysatsning på 

kvinnors deltagande i föreningslivet samt aktivt arbeta för att få fler samarbeten i 

området. Efter detta informationspass var det dags för lite mat och FC Linköping 

United bjöd på middag på lokala sportbaren ”Skägget”. Då alla var tillbaka på 

Allaktivitetshuset efter middagen igen blev det diskussion kring vad som främjar 

respektive hämmar föreningslivet i Skäggetorp. En sammanfattning av den 

diskussionen finns nedan. 

Diskussionsforum 

Hämmar föreningslivet i Skäggetorp 

- Centralstyrning av skolans lokaler 

- Bristen på föreningsutbud 

- Konkurenskänslan mellan föreningarna (och ibland kommunen) 

- Mediebilden av skäggetorp 

- Föreningar som finns på papper men inte i verkligheten 

- Ovälkomnande i samverkansrådet 

- Otillfredsställande politisk medvetenhet och engagemang 

 

Främjar föreningslivet i Skäggetorp 

- Den kommande lokala överenskommelsen 

- God kontakt mellan föreningsliv och skola 

- God kontakt mellan föreningsliv och bildningsnämnden 

- Ambitiöst tillvaratagande av idéer från området 

- Allaktivitetshusets möjligheter 

- Drivna medarbetare i projektet och dess samarbetspartner 

- Skäggetorpsandan 

- Samarbetet med Hyresgästföreningen 

Förslag på insatser 

- Bjud in till paneldebatt med media 

- Fredrik fixar inbjudan till samverkansrådet 

- Forstätt vara goda förebilder så finns inget att prata illa om 

- Tryck tröjor med ”Skäggetorps stolthet” till fotbollslaget för att visa upp 

Skäggetorpsandan ännu mer 

- Bjud in koloniföreningen till stadsdelsföreningen 

- Genomför fler ”utbyten” över kommungränserna 

 


