
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Inledning 

Under 2019 har Projekt Rågsved, PR, bjudit in människor av olika ursprung, tro och bakgrund. 
Verksamheten har varit eB öppet forum Ell stöd för människor i olika åldrar, olika 
livssituaEoner, olika bakgrund och med vilja aB Ellsammans göra något vikEgt och bra både 
för andra, för oss själva, våra familjer och för hela samhället. 

PR har inbjudit Ell temasamtal för aB diskutera gemensamma förhållningssäB, samverkan, 
samarbete och samspel för aB skapa en bäBre livsmiljö. PR satsar på frivilliga kraFer och 
engagemang men har haF motsvarande två helEdsanställda fördelade på tre personer. PR 
samarbetar med lokala föreningar och organisaEoner, med företag, fonder och sEFelser 
liksom med enskilda. 

MålsäBningen är aB bygga eB bra, nära, hållbart och utvecklande samhälle i Rågsved byggt 
på räIgheter, respekt, förståelse och solidaritet. Ge alla en chans aB vara med och bli akEva 
och engagerade medborgare för aB Ellsammans bidra med det bästa för den enskilde, 
familjen, kamrater och samhället. SyFet är E2 Rågsved för alla! 

 Så här beskriver vi på engelska verksamheten på Facebook: 

It's been a blessed year for us in more ways than we ever could imagine.  
We've built something sturdy, good and balanced.  
Not so carefully constructed but always given full attention. 
We're happy to see so many people grow around that. Both in and outside the office.  
As a community we need to start organizing and cooperate over the borders in brave 
leaps of faith. We have seen proven hard prejudice being solved by easy human 
interaction. 

We have to start approaching the debate from a more understanding point of view 
and rise above all the stigma. Not losing our principles along the way but building 
bridges where before was thought impossible.  
We have found many solutions to the today multilevel broken system in organizing, 
seeing the good in people and cooperating.  
Also our black&white sign is now refurbished, it's all in capital letters, very easy to 
read.  
Thank you for you're support, trust and love.  
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Although thorny, the path forward is clearer than ever before. 

Verksamhet under 2019 

Trygghetsvandringar 
PR har deltagit i Trygghetsvandringar i samarbete Familjebostäder och polisen. 
Vandringarna har skeB fredagar och lördagar och vissa helgdagar: 
31 vandringar mellan kl 20 – 22 
  3 vandringar mellan kl 23 – 02 
  3 vandringar mellan kl 00 – 03 
Totalt 37 naBvandringar med totalt 750 deltagare. 

Temasamtal  
PR har anordnat temasamtal kring vikEga existenEella frågor som berör människorna 
i Rågsved: 
- Vad betyder respekt i ord och prakEk? (0130) 
- Flickor och kvinnors räIgheter (0308) 
- Vad betyder unga kvinnors engagemang? (0403) 
- Vad betyder solidaritet i ord och prakEk? (0505) 
- Varför rösta i EU-valet? Lokala poliEker inbjudna. (0519) 
- Hur ser situaEonen i Rågsved ut idag? PresentaEon och samtal kring PRs 

områdesanalys. (1013) 

Vid varje samtal har omkring 15 personer deltagit. 

Samarbete 
PR har inbjudit och samtalat med olika civila aktörer. Det är bland andra Nya 
Rågsveds Folkets Hus, Samhällsföreningen i Rågsved, Fri=dsgården i Rågsved, 
Medborgarkontoret i Rågsved, Fas=ghetsägarföreningen i Rågsved,Musketörerna i 
Rågsved, Ungdomar och Mammor i Rågsved, Rågsveds Boxningsklubb, Rågsveds IF, 
Örby IS, Kitchen of the Hearts, Medinah insamlingss=Gelse och Rådet för 
religionsdialog samt tjänstemän och poli=ker inom stadsdelsnämnden. 
Samarbete har också skeB med ”fältarna” inom Enskede-Årsta-Vantör. 

PRs lokal erbjuds för möten Ell Ungdomar och Mammor i Rågsved, 
Samhällsföreningen i Rågsved, Kitchen of the hearts och Medinah insamlingss=Gelse.  

Utbildning 
PR har deltagit i utbildning och workshops med Medvind som är eB iniEaEv av 
SEFelsen Hugo Stenbeck. 

Områdesanalys 
PR har under året uppdaterat den Områdesanalys som färdigställdes 2018. DeBa för 
aB ha aktuellt underlag inför kampanjen för aB öka deltagandet vid EU-valet. 
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Områdesanalysen används i PRs arbete och ökar förståelsen för livsvillkoren för de 
människor som bor och är verksamma i Rågsved. 
  

Drivit vikJga frågor 
PR har drivit frågan om eB Guidehus i Rågsved och gjort flera uppvaktningar Ell 
poliEker och instanser inom stadsdelen. 

PR har jobbat akEvt för aB öka deltagande för eK Rågsved för alla och för aB öka 
valdeltagandet i EU-valet den 26 maj 2019. 44% röstade vilket är en ökning med 3,7% 
från föregående EU-val. 

Guidningar 
PR har genomfört 10 mer kvalificerade guidningar under 2019. Deltagarna är 
människor som kommit Ell Sverige eller som har föräldrar som båda är utrikesfödda. 
Flera guidningar har skeB i samarbete med Moskén i Rågsved. Guidningarna har gällt 
bostad, arbete, studier prakEk, tandvård och sjukvård liksom familjevårdsärenden. 
Många olika myndighetskontakter har tagits och eB pussel måste läggas för varje 
enskild deltagare för aB skapa en plaform aB stå på där också samarbete med 
advokater och psykoterapeuter ingår. Ärenden som gäller uppehållsEllstånd och 
medborgarskap har också kommit upp. 

PR har också genomfört eB 50-tal mindre komplicerade guidningar med vägledning, 
råd och stöd Ell deltagarna. Exempel: översäBning av CVn Ell svenska, följt med 
deltagare Ell polisen, geB läxhjälp 

Ungdomsverksamhet 
PR har regelbundet tagit emot eB 30-tal ungdomar mellan 13 och 18 år. De kommer 3 
Ell 4 gånger per vecka (särskilt under vinterhalvåret). De höll Edigare Ell i Rågsveds 
centrum och skapade en del oro. 

PR har öppnat för olika akEviteter och geB uppdrag Ell ungdomarna. De har deltagit i 
aB bygga trappan i backen, plockat skräp och städat, lagat mat och gjort videofilmer. 
De har också spelat turneringar i videofotboll och gjort en uilykt Ell Gröna Lund. 

PR har fortlöpande fört samtal med ungdomarna om grundläggande 
värdegrundsfrågor och diskussion om vad som är räB och fel. Samtalen och 
akEviteterna har medför utveckling, ställningstaganden och mindre oro i området.  

Videofilmer 
PR har producerat 10 koriilmer som kan ses på Projekt Rågsved på 
www.youtube.com och på Instagram och Facebook. Några av filmerna har haF fler än 
5.000 visningar. 

Besökare 
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PR haF öppet fler än fem dagar per vecka. I medeltal har det varit 50 besökare per 
vecka. Under vissa helgdagar och lov har fler besökare kommit. 

Internet, Facebook och Instagram 
PRs verksamhet pågår också på internet. Under 2019 har vi publicerat 76 inlägg som 
nåB 45.000 personer och resulterat i 3.300 reakEoner, kommentarer och delning. På 
Instagram har vi gjort 100 inlägg och har 232 följare. 

Samarbete med Moskén i Rågsved 
PR har fortsaB och fördjupat samarbete med moskén i Rågsved för aB, med 
Stockholms stad försöka ordna en större och mer ändamålsenlig lokal. 

Övrigt 
- Deltagit i DemokraEdagen anordnad av stadsdelen. 
- Deltagit i möten med Trygghet Rågsved. 
- Deltagit i Rågsvedsdagen. PR inbjöd barn och unga aB rösta i EU-valet. 130 

barn gjorde det. PR uppmanade också vuxna aB gå och rösta. 
- Genomfört 17 fotbollsträningar i Bandhagen.  
- Deltagit vid Soppköket vid Medborgarplatsen vid 26 Ellfällen. 

Styrelsens sammanträden och verksamhetsmöten 
PRs styrelse har haF 11 styrelsesammanträden och eB 20-tal verksamhetsmöten. 

  
             Anställda/frivilliga 

-       Tre anställda på 2,0 tjänster.  
-       EB 10-tal frivilliga. 
-       Stödgrupp på eB 30-tal personer. 
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