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Inledning.
Välkommen att ta del av över 200 föreningsaktiva personers syn på behoven i
Biskopsgården och deras förslag på åtgärder och lösningar. Det är ett kunskapsunderlag för
föreningar, tjänstemän, politiker och andra intresserade att ta fasta på i det fortsatta arbetet
och samarbetet för ett jämlikt Göteborg.
Här kan du läsa svaren från de 53 gruppintervjuer som 28 lokala ideella föreningar har
genomfört med 4-6 styrelseledamöter, ledare, medlemmar, deltagare eller blandade
grupper i sina föreningar. Vi har gett varje förening en bokstavsbeteckning och då de har
genomfört flera intervjuer har de numrerats. De flesta gruppintervjuer är sammanfattade
samtal medan några har transkriberats i sin helhet.

Frågorna som föreningarna diskuterat och besvarat:
HUR FÖRBÄTTRAR VI LEVNADSVILLKOREN I BISKOPSGÅRDEN?
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Vems är ansvaret?
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vad är det vi pratar för lite om?
Vad är det vi pratar för mycket om?
Övriga kommentarer
Gruppintervjuerna är en av insatserna i det utvecklingsarbete som genomförts tillsammans
med föreningar i Biskopsgården med stöd från Delegationen mot segregation från 15
juli 2020 till 15 april 2021 där vi har arbetat med att kartlägga, synliggöra och stärka
föreningslivet, lyfta det positiva i stadsdelen och bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Nu arbetar vi vidare med förnyat stöd från Delmos till 30 april 2022.
Läs mer om Biskopsgårdens rika föreningsliv på hemsidan www.foreningaribiskopsgarden.se
Där kan du bland annat ta del av den fullständiga versionen av gruppintervjuerna och
föreningskatalogen Föreningar i Biskopsgården - möjligheternas katalog.

Bild:
2 Magnus Alvring
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Hur är det att bo, verka och leva
i Biskopsgården?

“Det negativa var när bomben som sprängdes för två månader sedan i Länsmansgården, i
ett entre var bara 3 hus från vårt hus. Det skrämde barnen /.../ barnen påverkades mycket
av den händelsen. De vågar inte gå ut, och är oroliga att det skall ske något igen.” (Förening
M)

Av intervjusvaren framgår att de föreningsaktiva uppskattar Biskopsgården, framför allt
för människorna som bor här, den mångkulturella atmosfären och närheten till naturen.

“Fantastiskt att bo i den mångkulturella atmosfären, öppenhet, vänlighet, jämlik atmosfär.
Trevliga grannkontakter. Enkelt, tillåtande atmosfär, vacker natur, bra kommunikationer,
en känsla av att vara mitt i världen, geografiskt nära havet, bra basservice vad gäller mat,
grönsaker, apotek, bibliotek, vårdcentral. Fina välordnade motionsspår och ett stort
naturområde med skog och små sjöar.“ (Förening R)

Många tycker om sin stadsdel och vill bo kvar, medan andra har fått nog.

“Ibland känner man att man vill flytta men samtidigt vill man inte vända ryggen mot
området.” (Förening F1)

Odling i Vårvädersgatans fruktlund
Foto: Biblioteksvännerna
Naturområdet Svarte Mosse
Foto: Emmelie Falk

Samtidigt uttrycks en djup oro över utvecklingen i stadsdelen, den ökade segregationen
och känslan av otrygghet efter alla händelser på senare tid i området. Föräldrar är oroliga
för sina barn.

“Vi känner att Biskopsgården med tiden blir mer och mer utstött från resterande
samhället. På sista tiden ser vi detta mycket. Vi känner oss oroliga för Biskopsgårdens
framtid. Man ser att säkerheten höjts i området med alla poliser som åker runt, det känns
som att Biskopsgården har blivit en farlig zon att vara på. Vi blir oroliga när våra barn när
de går ut.
En annan grej är att många svenskar lämnat Biskopsgården och det finns ingen blandning
längre som det var förut.” (Förening I1)
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Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Alla vill att Biskopsgården ska bli en trygg och säker stadsdel. Det positiva i stadsdelen
behöver också synliggöras mycket mer.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?
Utvecklingsbehoven som framkommer i gruppintervjuerna kan sammanfattas i
följande punkter:

SATSA PÅ SKOLAN
”Tryggheten och säkerheten. Alla ska känna sig trygga. Ingen ska behöva vara rädd bara för att
några få är kriminella.” (Förening S)
”Flera saker. Synen på stadsdelen - många ser bara gängbråk och skjutningar och missar allt det
fina som finns i närheten. Säkerheten - att kunna vara ute på kvällen efter skymning och inte
känna en osäkerhet.” (Förening E2)

Skolan lyfts fram som ett prioriterat område i så gott som alla gruppintervjuer:
• Satsa resurser på skolan
• Utveckla skolorna i Biskopsgården så att alla barn klarar skolan
• Satsa på välutbildade lärare med goda språkkunskaper i svenska
• Fasta vikarier
• Mindre klasser
• Skapa studiero
• Mer läxhjälp både under och efter skoltid för både barn och vuxenstuderande

stärka våra barns
” Vi behöverframtid.
Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

”Vi behöver stärka våra barns framtid. Vi behöver fler platser för läxhjälp, för barn och vuxna i
området. Vi behöver en neutral mötesplats för att kunna göra alla dom nödvändiga aktiviteter.”
/…/ Det finns barn i området som går i skolor som behöver läxhjälp, dom behöver aktiviteter att
göra på fritiden. Utbildning är viktigt och det är människorna som formar ett samhälle.
Dom som idag står ute är dom barnen som inte har fått bra betyg, och dom som inte kommer
in på utbildningar med dom betygen dom har. Istället letar dom efter snabba pengar och en
lättare väg att ta. Vi håller på att bli gamla vi behöver satsa på våra ungdomar för de är dom som
kommer bo och leva i det här samhället. (Förening K1)
”Läxhjälp är viktigt för att man ska kunna få en bra skolgång, både för vuxna och barn. Många
barn har svårt att göra sina läxor hemma för att deras föräldrar kan inte hjälp till pga brister i det
svenska språket.” (Förening U1)
Nallemanifestation i Biskopsgården
Foto: Nätverket Föräldrar i Biskopsgården
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SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN
”ARBETE: Många som bor här behöver jobb. Man kommer ingenstans om man inte
har pengar. Vi behöver få ner arbetslösheten så att boende får möjlighet till ett bra liv.
Skapa arbetstillfällen för ungdomar och personer som står långt från arbetsmarknaden.”
(Förening B2)

RUSTA UPP BISKOPSGÅRDEN OCH FÅ BUKT MED NEDSKRÄPNINGEN
”Se till att stadsdelen är fin och fräsch med fina lekplatser och få bort allt skräp. /.../ Skräpet
ligger överallt, i skogsdungar, överallt. Mitt i naturen, på gårdar, gator och torg. Det sänder
fel signaler. /…/ En ren och snygg stadsdel skapar trygghet och tillit. Det gör fina, hela
fina lekplatser också. En fin yttre miljö är bra för hela stadsdelen och visar att man bryr sig
och signalerar att vi som bor här är viktiga. Förslumningen ger motsatt känsla – och visar
att ingen bryr sig. /…/ Rusta upp lekplatserna i Biskopsgården och anlägg fler lekplatser!”
(Förening B2)

”En sak är att få hit mer service och kommunala tjänster och andra samhällsnyttiga
tjänster. Så som butiker, service, bankkontor, bibliotek.” (Förening Q)
“Ett annat mindre trevligare sak i Biskopsgården är att det är smutsigt och skräpigt på
många ställen.
Det måste göras något åt detta. Att det är rent och fint är viktigt för att man ska trivas.”
(Förening M)
”Resurser till utemiljön. Klotter, nedskräpning, skadegörelse betyder att man inte
prioriterar området, ser ovårdat ut.” (Förening X2)

kan göra utemiljöerna
” Man
lite finare och renare så att
folk trivs bättre.

Foto: Biblioteksvännerna

”Vi pratar inte mycket om områdets miljö, skräp som finns på gatorna och sådan typer av
problem i området.” (Förening Y3)
Rusta upp och få bukt med nedskräpningen i stadsdelen
Foto: Biblioteksvännerna

”En upprustning behövs i Biskopsgården. Fräschare byggnader, finare torg, moderna
utemiljöer behövs. Mer belysning och upplysning av områden.” /…/ En upprustning av
Biskopsgården med moderna och fina utemiljöer lockar hit en mer blandning av folk, och
inte bara de med dålig ekonomiskt ställd. De biskopsbor som vill köpa eget bostad men
inte hittar det de söker flyttar ut från området. Viktigt att behålla folk som bott här länge
och erbjuda det boende de är ute efter för att få den blandning av äldre och nyinflyttade.
För att vända på en dålig utveckling, för bättre skolresultat, och för att förebygga
kriminalitet i ung ålder.“ (Förening F3)
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”Det är även lite dåligt när det gäller utemiljön. T.ex är det inte rent på vissa ställen. Det
känns som att ansvariga lämnat området åt ödet. Man kan göra utemiljöerna lite finare och
renare så att folk trivs bättre.” (Förening I2)
”Snabbare på att reparera saker och även snabbare på att städa upp i och kring området.”
(Förening Q)
”På utsidan vill vi ha fler lekplatser, till exempel finns det ingen lekplats i friskväderstorget.
Dom behöver även byta ut lekplatserna inne i gårdarna dom har blivit gamla. Bänkarna i
gårdarna behöver också fräschas upp.” (Förening K1)
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BÄTTRE MÖJLIGHETER TILL EN AKTIV OCH MENINGSFULL FRITID
FÖR BARN, UNGA OCH ÄLDRE
Gruppintervjusvaren pekar ut konkreta behov:
• Fler fina lekplatser där barn och föräldrar kan träffas och umgås
• Fler fritidsgårdar i en så vidsträckt stadsdel som Biskopsgården
• En simhall
• Plaskis/vattenlek
• Fler fotbollsplaner
• Fler basketplaner
• Volleybollplaner
• Fler upplysta utegym
• Fler boulebanor för äldre

POP UP Bygglek på besök i fruktlunden
Foto: Biblioteksvännerna

Träning på utegymmet på Rimfrostgatan
Foto: Biblioteksvännerna

Det behövs fler organiserade fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och familjer –
aktiviteter som familjerna har råd med.

”Mer aktiviteter för ungdomar, mera fritidsgårdar, mer idrottsföreningar, mera aktiviteter
som båda äldre och ungdomar kan delta i tillsammans.” /…/ ”Om ungdomar är upptagna
med aktiviteter försvinner de från gatorna. Sysselsätta ungdomar med aktiviteter, t.ex.
plocka skräp, hjälpa äldre och dylikt. Förut fanns det mycket mer aktiviteter för ungdomar,
men det finns inte nu och det leder till att de umgås och hittar på massa dåliga saker.”
(Förening H1)
“Olika ekonomiska förutsättningar för barnens familjer. Knapp ekonomi för föreningar,
kostnadskänsliga deltagare.” (Förening W1)
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PLATSER FÖR KULTUR OCH MÖTEN

PLATSER FÖR KULTUR OCH MÖTEN FORTS.

Nästan alla gruppintervjuer uttrycker behovet av mötesplatser, inomhus och utomhus,
där alla generationer kan ta del av ett rikt utbud av kultur och andra aktiviteter.

Det behövs ett bibliotek vid Friskväderstorget:

Det behövs ett kulturhus i Biskopsgården:

”Vi vill ha fler bibliotek i Biskopsgården” (Förening G2)
”Bibliotek på Friskväderstorget med fokus barn och unga” (Förening B1)

”Vi behöver ett kulturhus!“ (Förening R)
”Det fattas en plats som tar hand om kulturen. Det behövs en fast punkt.” (Förening T)
”Möjlighet att ta del av kultur.” (Förening Q)
”Fler aktiviteter och lokaler/mötesplatser, gärna kultur. Saknar fritidsgårdar. Att få fler
att mötas. Om vi är bekanta med fler är vi antagligen trevligare mot fler. Inte anonyma.”
(Förening W1)
”Ett kulturhus eller fritidsgårdar och mötesplatser gör att människor fångas upp och får
känna sig delaktiga i sina närområden oavsett om det är för aktivitet det handlar om. Fånga
upp ungdomars intressen och få dem att utvecklas i sina idéer eller åtaganden. Det finns
en rastlöshet här och det beror dels på att det inte finns något att göra här i området. Vi
behöver utveckla, bygga kulturhus och fritidsgårdar och mötesplatser att folk träffar andra
och blir mer bekväm och trygg i sin bostadsområde…” (Förening G1)

upp ungdomars intressen
” Fånga
och få dem att utvecklas i sina
idéer eller åtaganden.

Det behövs ett barn- och ungdomsbibliotek vid Friskväderstorget
Foto på Stadsbiblioteket 300m2 i Brunnsparken: Albin Olsson

Det behövs lokaler där föreningar kan ha möten och aktiviteter.

”Vi vill ha en lokal att arbeta i. Vi har ingenstans att vara.” (Förening Å)
Det behövs fler träffpunkter för äldre.

“I Biskopsgården behöver man också skapa träffpunkter för äldre och mer aktiviteter för
vuxna och äldre.” (Förening I1)
“Fler aktiviteter för äldre mammor i området. Vi har flera äldre som inte har någonstans
där de kan samlas för att umgås. Det skulle behövas en lokal för de äldre i Biskopsgården.”
(Förening N3)
Flera föreningar uttrycker besvikelse över att Sjumilahallen inte blev den öppna mötesplats
och arena där ”Kultur möter idrott” som det var tänkt från början.

Meeting Plays kulturhus ”Slottet” vid Friskväderstorget - 50 m2 utan fönster, vatten eller toalett
Foto: Biblioteksvännerna
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Kulturhuset ”Vingen” i Torslanda
Foto: Göteborgs Stad
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Det behövs fler fritidsgårdar.
Idag finns det bara en enda fritidsgård i stadsdelen, det är Vårvindens fritidsgård vid
Länsmanstorget. Tidigare fanns det tre fritidsgårdar. Många föreningar efterlyser fler
fritidsgårdar i Biskopsgården.

”Det behövs fler fritidsgårdar i Biskopsgården – bra ungdomsställen som kan aktivera
ungdomar. Det finns bara en enda fritidsgård i stadsdelen där det bor 30 000 invånare.”
(Förening B2)
”Det behövs ställen för ungdomar att gå till på fritiden. En till fritidsgård tex behövs kring
vårväderstorget.” (Förening F2)
”Och det finns inga fritidsgårdar för ungdomarna, de har ingenstans att ta vägen. Det finns
en stor arbetslöshet i området också.” (Förening K2)
”Fler fritidsgårdar med mer aktiviteter för barn som inte kanske går på någon sport.”
(Förening L2)
”Fler fritidsgårdar och ett ställe där tjejer känner sig välkomna.” (Förening N2)

Varför behövs det? På vilket sätt gör
förslagen att det blir bättre?
Det handlar om att öka tryggheten, delaktigheten och sammanhållningen i stadsdelen
och få ett jämlikt Göteborg.
”För att få tillbaka ett bättre biskopsgården och att vi som bor här ska kunna känna oss trygga i
samhället och inte känna ett utanförskap.” (Förening D2)
”Ett kulturhus eller fritidsgårdar och mötesplatser gör att människor fångas upp och får känna sig
delaktiga i sina närområden oavsett om det är för aktivitet det handlar om. Fånga upp ungdomars
intressen och få dem att utvecklas i sina idéer eller åtagande. Det finns en rastlöshet här och det
beror dels på att det inte finns något att göra här i området. Vi behöver utveckla, bygga kulturhus
och fritidsgårdar och mötesplatser att folk träffar andra och blir mer bekväm och trygg i sin
bostadsområde…
Jobb till långtidsarbetslösa. Få bort känslan av varför dissas jag av samhället?” (Förening G1)

”Bättre fritidsgårdar och större fritidsgårdar, med mer personal på plats.” (Förening N3)

Vårvindens fritidsgård Länsmansgården, den enda fritisgården i Biskopsgården
Foto: Biblioteksvännerna
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Klarvädersgatans muralmålning av konstnären Bengt Nordenborg, målad 1986 och lika fin än idag
Foto: Biblioteksvännerna
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Vems är ansvaret?
Av intervjusvaren framgår att alla har ett ansvar och det behövs lösningsfokus
och samarbete. Boende, föräldrar, föreningar, polisen, bostadsbolagen, kommunens
tjänstepersoner och framför allt våra folkvalda politiker. Boende/föreningarna har
kunskaperna om de lokala behoven och politikerna och tjänstepersonerna behöver lyssna
in, skapa dialog och samarbete för att utveckla Biskopsgården. Föreningarna vill vara
med i utvecklingsarbetet.

”Delat - dels stadsdelens eget, dels stadens i stort. Det handlar om att fördela resurser,
skapa möjligheter och tillfällen för företagare och föreningar. Ansvaret är även medborgare
i stadsdelen, och de som verkar i stadsdelen.” (Förening E1)
”Invånarna har ett ansvar att bry sig om området. Föräldrarnas ansvar att bry sig om skola
och barnen. Politiker och kommun har ansvar att sätta in insatser och resurser.” (Förening
F2)

Hur kan föreningarna i Biskopsgården
bidra? Vad behövs för att föreningarna
ska kunna bidra?
Föreningslivet spelar en mycket stor och viktig roll i att skapa en aktiv och meningsfull
fritid för boende i alla åldrar i Biskopsgården. Föreningarna skapar engagemang och
gemenskap och bidrar till tryggheten i stadsdelen. De erbjuder fritidsaktiviteter för alla
åldrar inom sport, kultur, folkbildning m.m. De fungerar som mötesplatser, ger stöd,
information och kunskaper, erbjuder läxhjälp, språkstöd och utbildning. De stärker barn
och ungdomars hälsa, självförtroende, gemenskap, och fungerar som förebilder.
Många föreningar vill göra mer. Många vill samarbeta och bidra till bättre uppväxt- och
levnadsvillkor i Biskopsgården i ännu större utsträckning. För att kunna göra det behöver
föreningarna stöd från kommunen i form av resurser, lokaler och ökat samarbete.

”I slutet har vi alla lika stor ansvar, politiker, poliser och invånarna. Men de med störst
inflytande ansvar har en skyldighet att göra allt de kan för att förbättra vårt samhälle.
Vi hoppas på att se en förbättrat kommunikation mellan politiker, poliser, invånarna,
föreningar, fritidsledare och lärare.” (Förening L1)
”Detta är möjligt om man samarbetar, det är både invånarna och politiker/kommun som
bär på ansvaret.” (Förening L2)
”Ansvaret ligger på alla invånare men tjänstemän och politiker är dem som fördelar pengar,
man bör tänka på att inte alltid ha tidsbegränsade projekt utan projekt som kan löpa på
under många år, en del saker som görs behöver tid för att ”sätta” sig.” (Förening Q)
“Ansvaret är politikernas. Idag råder stort ointresse. I högtidstalen lovprisas integration,
men när pengar fördelas hamnar det mesta där de mest resursstarka bor och arbetar.”
(Förening R)
”Politiker och invånare. Socialförvaltningen. Eldsjälar och andra som har makt att ge
pengar och lokaler. Hur kan man samarbeta mer? Behövs samarbeten.” (Förening T)

Foto: En Frisk Generation

Foto: Biblioteksvännerna

• Föreningarna behöver ekonomiskt stöd så att de kan anställa personal och genomföra
aktiviteter.
• De behöver tillgång till lämpliga lokaler och resurser till lokalhyra.
• Flera föreningar efterlyser hjälp med administration och att skriva
projektansökningar.
• Flera föreningar behöver stöd i form av föreningskunskap, även på andra språk än
svenska.
• Föreningarna efterfrågar ökat samarbete med kommunens tjänstepersoner som
gärna får jobba mer uppsökande, lära känna föreningarna och deras verksamheter och
diskutera föreningarnas behov och möjliga samarbeten. Föreningarna behöver stöd,
uppmuntran och bekräftelse.
• Flera föreningar önskar också ökat samarbete mellan föreningar.
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Bland föreningarnas förslag finns till exempel önskemål om ett aktivt föreningsråd
som kan samla alla föreningar och en plattform eller kalendarium där man kan samla all
information om föreningsaktiviteter i Biskopsgården.

”Föreningarna kan bidra med en mängd aktiviteter för alla målgrupper under
förutsättning att de får ekonomiskt stöd och tillgång till lokaler för det.” (Förening B1)
”Föreningarna behöver ekonomiskt bistånd i mycket högre grad än idag. Vi anser i vår
förening att vi hade behövt en person heltidsanställd som kan driva föreningens intresse.
Skulle var obligatoriskt att ha en person anställd. Vi ledare och styrelsen lägger ner ett
jättearbete. Vi är inpräntade med att det är fint och ärofyllt att jobba gratis. Må så vara,
men detta tar över våra liv mer och mer. Hur länge ska man orka, när vår ork tar slut finns
inget föreningsliv längre.” (Förening E1)

“Vi vill att föreningarna i Biskopsgården blir mer kontaktbara, vi vill att de ska finnas för
att hjälpa folk med till exempel läxor, hjälpa föräldrarna med att fylla i papper eller vad
som nu behövs. Vi behöver ett ställe som är öppet i en lång period så att detta kan bli
möjligt.” (Förening Y3)
“Det behövs i första hand stöd från stadsdelen. En förening kan inte göra allting själv,
många föreningar tar för mycket ansvar och de slutar med att dom inte gör något. Därför
behövs det och det är extra viktigt att stadsdelen ger dessa föreningar stöd. De kan betyda
till exempel att de ansvar för vissa grejer, för de har också ett ansvar. Vårt mål är att få ett
bättre biskopsgården och det kan vi uppnå genom att samarbeta.
Ekonomiskt stöd, en förening kan inte göra något utan ekonomisk stöd.“ (Förening N1)

”Vad som behövs för att föreningarna ska kunna bidra är ett sammankallande och
koordinerande oberoende organ - det ska inte hänga på enskilda föreningar. Detta organ
skall fungera som projektledare och se till att ideer omvandlas till handling. Det behövs
också resurser (ekonomiska och i form av personer). Föreningarna i området är ofta redan
korta om både pengar och resurser och behöver stöd för att orka jobba ytterligare ideellt.
Det kan även krävas utökat ekonomiskt stöd till föreningarna för att kunna engagera fler
resurser. Föreningarna i Biskopsgården kan bidra genom mer aktiviteter tex lov-aktiviteter
och liknande. Att synas och höras mer så att det blir tydligt vilket utbud som finns i
området.” (Förening E1)

Föreningssafaridagar - öppna rundvandringar för att upptäcka det rika föreningslivet i stadsdelen
Foto: Biblioteksvännerna

Workshop med föreningar i Biskopsgården. Foto: Biblioteksvännerna

“Mer bidrag, mindre administration för föreningarna, lokal behövs, vi har stor behov av en
stor lokal för att öka med olika aktiviteter för alla åldrar och även starta andra kulturella
och utbildningsriktade aktiviteter. Vi skulle lätt kunna bygga ut vår verksamhet med en
stor lokal.” /…/ Just nu är det mycket trösklar, mycket administration och jobb om man
ska utveckla. Man vet inte vart man ska vända sig. Man behöver hjälp och stöttning för att
lättare göra ideer till verklighet. Ex, ge en kontaktperson från kommunen till föreningarna
att kontakta regelbundet. Där föreningarna lätt kan kontakta och få konkreta idéer, hjälp
med allt pappersarbete osv. För barnens framtid behövs detta.“ /…/ ”Göra det enkelt för
föreningarna i området att bedriva sin verksamhet. Ex om man vill starta läxhjälp ska man
beviljas resurser, i form av bidrag, lokal osv.” (Förening F1)
16

”Det fanns förut också omfattande stöd till området kulturföreningar med detta stöd
har kraftigt skurits ner detta skulle vi vilja ändra på. Konsekvenser av nedskärningarna
är att det flertal föreningar helt enkelt har fått upphöra med sin verksamhet. Detta gäller
föreningar som har funnits i väldigt många år och som har utgjort en viktig del i kulturlivet
i stadsdelen.” (Förening H1)
“Ett föreningsråd hade varit bra. Att samla alla Biskopsgårdens föreningar under
ett tak. Vår föreslår att det rådet kan bestå av olika avdelningar, kvinnosektionen,
ungdomssektionen, mm. Det här rådet skall hitta lösningar till alla biskopsgårdens
föreningars problem. Viktigt att föreningar lär känna varandra. Man besöker varandra som
föreningar. Man gör aktiviteter, på så sett bildar man integrationen mellan föreningarna.
Mellan ungdomsföreningar och pensionärsföreningar. Detta kan gynna Biskopsgården på
alla sätt. Bryta fördomar, lätta för kommunikation och samarbete.” (Förening I3)
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Vad kan ni själva tänka er att göra?
Av gruppintervjusvaren framgår att föreningarna redan gör mycket genom alla sina
aktiviteter för barn, unga, vuxna och äldre i stadsdelen. Flera av föreningarna har bildats
för att fånga upp just barn och ungdomar och skapa en meningsfull fritid för dem. Det
mest förekommande svaren som föreningar kan tänkas göra handlar om att fortsätta det
viktiga arbete föreningarna redan gör idag: erbjuda fritidsaktiviteter, engagera, vara goda
förebilder, ta ansvar, samarbeta, delta och bidra på olika sätt.

Vad är det vi pratar för lite om?
Vi pratar för lite om allt det fina i Biskopsgården.
“Om grönskan, naturen och parkerna i Biskopsgården. Om allt som är bra i biskopsgården, allt
positivt som händer här och allt bra som finns här”. (Förening B2),
“Lyfta goda krafterna, engagemang, folk som vill mycket som gör mycket för sin lokalsamhälle
som kanske inte märks så mycket. /.../ Man pratar “för lite om klassamhälle i sort och
större uppmärksamhet om hur kriminellt det är, gängkriminalitet som får alldeles mycket
uppmärksamhet, vilket är tråkigt.” (Förening B3)

Vad är det vi pratar för mycket om?
Svaren från gruppintervjuerna är entydiga. Vi pratar för mycket om det negativa.
”Vi pratar mycket om det negativa, det som media visar. Kriminaliteten och gäng konflikterna.
Folk pratar mycket när någon incident har skett men inte under den tiden det är lugnt i området.
Under den tiden sker det mycket i biskopsgården, mycket positivt men då ser man ingen reporter
här för att skriva om det, utan dom kommer också bara när något händer.” (Förening L2)
”Vi pratar för mycket om negativa förändringar, om problem istället för att lösa det och göra
något åt saken.” (Förening P)

Övriga kommentarer
Flera föreningar kommenterar att det har varit intressant att delta i gruppintervjun och
att det är viktigt att biskopsgårdsbornas röster blir hörda. Det behövs seriösa satsningar på
långsiktiga lösningar för att åstadkomma en positiv förändring. Med gemensamma krafter
kan vi göra skillnad.
“Vi hoppas att detta är en start på en diskussion som leder till ett förbättrad samhälle och vi
hoppas att ni tar det seriöst.” (Förening L)
“Vi tror inte att föreningarna i sig kan driva all den kontinuerliga verksamheten som behövs i
området. Det behövs ekonomiskt stöd och praktiska förutsättningar. Att vara föreningsaktiv i ett
område som Biskopsgården leder ofta till att man får ta itu med deltagarnas problem i sociala
frågor, migrationsfrågor och läxor/utbildning. Behovet är skriande stort överallt, vilket kan leda
till att många drar sig tillbaka att de inte orkar trots att de verkligen vill vara till hjälp.” (Förening
R)
18
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BILAGOR
Förening A – Gruppintervju med styrelse och medlemmar

fritid så stimuleras ungdomarna genom nyttiga och roliga saker istället för destruktiva tilltag.
Många bor trångbott och behöver möjligheten att få komma ut i föreningslivet för att få en
chans att kunna satsa på sig själva också. Många äldre är ofta ensamma och behöver även de
samlingspunkter för social närvaro. Och ju fler åldersgrupper vi har ute i rörelse, ju större är

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

möjligheten för möten mellan de olika generationerna! Unga träffar gamla och vice versa.

Här spänner svaren över ett brett register! Alla är överens om att området är naturskönt och att

Vems är ansvaret?

om alla ställer upp för området så finns det förutsättningar till ett mycket bra liv här. Det som
saknas idag är tryggheten eftersom så många kriminella valt att försöka ta över vårt område.
Det får vi aldrig acceptera!
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vi vill få bort den grova organiserade brottsligheten och satsa på ett mindre segregerat boende
där alla får plats att synas och höras. Skapa mötespunkter för individen. Gärna att fler företag
kan etablera sig i området så folk som bor här har lättare att få jobb, och att det gör att fler
folk är i rörelse i vårt närområde.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?
Vi vill utveckla skolan så att det blir mindre klasser och mer tid för varje individ. Samt
möjligheter till fler fritidsaktiviteter för de unga, fler områden som Bygglekplatsen för de
minsta. Även en stor satsning på de äldre så även de har naturliga samlingspunkter. Vi vill

Ansvar bär vi alla som bor i Biskopsgården! Om inte alla ställer upp lär det aldrig bli bra!
Rent juridiskt är det politiker och tjänstemän som bär ansvar, och moraliskt ligger det på oss
invånare.
Hur kan föreningar i Biskopsgården bidra?
Föreningslivet är själva hjärtat i samhället. Genom en väl fungerande förening kan många
människor få chans till en meningsfull fritid och social samvaro. Vår odlingsförening är ett
exempel där alla oavsett bakgrund, ålder eller tidigare erfarenheter kan träffas för att pyssla
med odling och samtidigt mötas i ett samtal. Hos oss är välbefinnandet hos medlemmen
viktigare än att skörden ska bli stor! Vi lägger spaden åt sidan om någon behöver stöd i
vardagen. Men bara det att vi finns till gör att många vet vart de ska gå om de behöver
sällskap och ett uppmuntrande ord i svåra stunder. Vi behöver fler liknande platser i
Biskopsgården! …

även satsa på mer stadsnära odling i området. Att odla är att umgås över gränser samtidigt

För att föreningarna ska orka överleva och på så vis kunna vara ett stöd krävs att politiker och

som man kan äta garanterat ekologiska grönsaker där hemma! Bevara och bygg ut området

tjänstemän satsar på de föreningar som fungerar väl. Idag är det ganska skralt med den biten!

vid Svarte Mosse med odlingar och ge information till alla invånare i stadsdelen om att

Vi i vår förening har inte fått ett enda uppmuntrande ord på många år från det hållet. Inte

odlingsområden finns.

heller något ekonomiskt stöd så vi slipper att skinna redan ekonomiskt utsatta medlemmar när

Varför behövs det?
För att om barnen får synas och höras redan i tidig skolålder så får de en chans att stärka sitt
självförtroende och blir mer medvetna om sitt eget kunnande så blir det lättare för dem att

vi behöver rusta upp eller köpa in nya redskap. Man slår sig på bröstet över att vi finns till,
men bryr sig inte om hur/om vi överlever!
Vad kan ni själva tänka er att göra?

förstå, och kunna säga nej till ett liv i kriminalitet och utanförskap. De förstår skolan bättre

Vi i vår förening kan tänka oss att expandera (bygga ut) så vi kan ta emot ännu fler

och det gör det enklare för dem att satsa på densamma. Och med möjlighet till en meningsfull

medlemmar. Vi har alltid kö och skulle gärna öppna upp för fler som behöver en plats för att
odla både sina växter och sina sociala kontakter. Vi har kämpat i motvind i många år för att
bara kunna behålla det vi har. Vi vet att vi är en bra plats för integration, men vi får inget
gehör för detta förslag!
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Förening B1 – Gruppintervju med medlemmar
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Vad är det vi pratar för lite om?
Vi pratar alldeles för lite om hur fint det är i Biskopsgården. Vi har så många natursköna
områden att välja på. Det finns ett område för alla oavsett var man bor. Det är nära till skog,
vatten, promenadstigar och idrottsanläggningar. Vi måste tala mer om möjligheter och se det
positiva i vårt närområde!

Tre av de fyra som deltar i gruppintervjun bor sedan många år (15, 10, 8) nära
Vårväderstorget och de berättar att de trivs mycket bra. Den fjärde deltagaren bor i en annan
stadsdel och kommer till Biskopsgården minst en dag i veckan, ofta flera, eftersom hen odlar i
Biskopsgården och är aktiv i föreningslivet i Biskopsgården sedan tio år.
Alla fyra trivs mycket bra.
Så här berättar en av deltagarna: ”Jag skulle aldrig vilja bo någon annanstans. Här finns allt,

När det gäller på individnivå talar vi för lite om det egna ansvaret bland invånarna. Alla som

skogen, torget, biblioteket, ren luft jämfört med innerstaden, mycket folk man kan umgås

bor här måste kunna ”ge för att få!” Vi har varit inne på att politiker och tjänstemän är för

med, bra stämning. Det är bra, roliga människor som bor här. Jag har väldigt mycket vänner

dåliga på att hjälpa enskilda föreningar, men vi måste också kunna ställa stora krav på oss

här och föreningsliv också. Jag har bott här nära Vårväderstorget i 15 år. Jag kan området. Jag

själva och vara beredda på att lägga ner ideellt arbete för att nå resultat. Det finns ett stort eget

har alltid känt mig trygg. Känner grannarna. Jag var lite oroad innan jag flyttade hit men jag

ansvar som var individ själv måste ställa upp på om vi ska kunna komma vidare!

fick vänner jättesnabbt, efter bara några veckor. Tack vare att jag var med i föreningslivet här

Vad pratar vi för mycket om?

fick jag vänner direkt. Jag har mycket kontakter i hyreshuset där jag bor också.”
En av deltagarna berättar: ”Jag har bott mycket utomlands och jag har bott i en annan stadsdel

Tyvärr är det väl gängkriminaliteten? Alla skulle vara glada om den inte fanns! Den

i Göteborg tidigare. Där var det dödstyst. Inga ute. Här nära Väderlekstorget är det alltid folk

dominerar vår vardag och vår trygghet fullständigt. Men den går inte att sluta tala om för då

ute hela året och hela dygnet så det är trygghetsskapande. Butiken på Väderlekstorget är

har vi gett upp och det får vi aldrig göra!

viktig. Det gröna vackra gör att en känner sig tryggare. Jag vet inte hur det skulle kännas att

Övriga kommentarer:

bo vid Friskväderstorget.” När hen flyttade hit för tio år sedan hade hen mest fokus på att
upptäcka Göteborg efter jobbet. ”Jag åt och sov mest hemma.” Hen gick på dans och fick

Vi har försökt att hålla oss inom ramarna för hur vi tolkat frågorna. Alla tänker vi på olika

sällskap tillbaka på spårvagnen hem på kvällarna. ”Det finns inte så mycket fritidsaktiviteter

saker när vi hör en fråga, så vi ser inget rätt eller fel i hur svaren blivit i vår diskussion. Vi har

för vuxna i Biskopsgården. Vill man dansa så får man ta sig till stan.”

även låtit bli att värdera partipolitik eller att ta ställning eller avstånd eftersom det inte hör
hemma i en sådan här intervju.
Vi har försökt att koka ner ibland långa utsvävande svar till själva kärnan i frågeställningen.
När man är en grupp som samtalar så ser man saker ur olika perspektiv beroende på ålder,
bakgrund, erfarenhet och intresse av samhällsfrågor.
Vi har gjort så gott vi kan.

Det är ruljans i hyreshuset där en av deltagarna bor. Många flyttar efter 2-3 år. I hens hus är
det lite kontakt mellan hyresgästerna. Det är hög toleransnivå, ingen klagar om man tvättar
sent på kvällen.
Vi saknar lekplatser till de små. Båten vill vi ha tillbaka till Vårväderstorget och en till
Väderlekstorget också. Eller liknande.
”Mellan husen på Blåsvädersgatan finns en lekplats. Det är mysigt med småbarnen som leker
på lekplatsen. Men vad finns det för unga ungdomar? Unga ungdomar – grannens barn – vad
gör de? De står och hänger på gatan. Vad gör de? Vi saknar fritidsgårdar och aktiviteter för
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ungdomar. Det är en vidsträckt stadsdel och det finns bara en fritidsgård ända borta vid

Biskopsgården. Vibben saknas. Den behövs, kanske inte som papperstidning, men digitalt i

Länsmanstorget.

alla fall. I Gårdsten finns Gårdstensbladet.

Alla deltagarna tycker att Biskopsgården är på lagom cykelavstånd till stan. Jättebra med

Det behövs fler fritidsgårdar. Gärna som ungdomarna själva driver.

cykelpumpen på Vårväderstorget! Det skulle vara bra med fler sådana pumpstationer.
Södra Biskopsgården är inte ett segregerat område, tycker alla fyra intervjudeltagare. Här är
en bra blandning av etniciteter, inkomster m.m. Runt Friskväderstorget känns det mer
segregerat och ekonomiskt mer utsatt.

Gör Friskväderstorget finare! Rusta upp Friskväderstorget. Installera en fontän på torget.
Vatten som hörs och rör sig skapar en härlig känsla. Mer växtlighet på torget. Skapa en oas av
växter. Dölj den fula parkeringen som har fått ta halva torget. Måla husväggarna. Försköna

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

och förbättra!

Skolan är viktig. Om barnen trivs i skolan påverkar det området positivt. Sjumilaskolan har

Nyanlända får samhällsinformation via Integrationscentrums kurser i samhällsorientering (60

blivit bättre men det behöver satsas ännu mer på skolan. Se till att alla barnen klarar skolan,

timmar på modersmålet). Men många gånger kommer den informationen väldigt tidigt i

ge mer stöd för nyanlända. Det behövs fler assistenter till skolan. Fler assistenter med god

etableringsprocessen. Det behövs en påfyllning när man har bott i det nya landet ett tag.

behärskning av svenska språket och gärna barnens modersmål också. Fasta vikarier som
består av lärare som har varit länge på skolan är bra. Anlita inte lärarvikarier via
bemanningsföretag utan se till att skolan har fasta vikarier, helst lärare som har varit länge på
skolan och känner barnen. Gårdstensskolan är ett gott exempel på det.
Barnen är framtiden. Barnen behöver få självförtroende. Vi behöver ta efter Gårdsten och
göra samma sak här. I skolorna i Biskopsgården behöver lärarna förmedla till barnen att i den
här skolan kommer vi att bli något. Barnen behöver ha höga mål och förväntningar. Eleverna
behöver lärare som säger: ”När jag träffar dig om 15 år när du är ingenjör….”. Vi behöver få
bort inställningen ”Ingen här kommer att bli något”

Kommunens hemsida är på svenska. Går det att få den översatt till fler språk?
Medborgarkontoret i Biskopsgården och andra aktörer behöver bli bättre på att informera om
folkhögskolornas fantastiska möjlighet att ge ungdomar över 18 som inte har klarat
gymnasieskolan en andra chans och att det är kostnadsfritt och att både CSN och Göteborgs
stad kan ge ungdomar stöd för folkhögskolestudier, även för internatboende och matkostnad
för ungdomar på till exempel Västra Götalandsregionens folkhögskolor.
Ta med Medborgarkontorets personal och fritidsledarna i stadsdelen på en guidad bussrundtur
med studiebesök till förslagsvis Göteborgs folkhögskola och Billströmska folkhögskolan och

Vi behöver lyfta förebilderna i Biskopsgården.

ta sedan med ungdomarna på samma runda! Alla behöver få kunskap om vilken fantastisk

Få bort arbetslösheten. Skapa jobb lokalt. Satsa på att få fler företag att etablera sig i

skolan och få ungdomar på fötter och ge dem nya vägar till en framgångsrik framtid.

Biskopsgården. Hjälp arbetsintegrerande sociala företag att etablera sig i Biskopsgården.

Folkhögskolorna räddar liv!

Många som bor i Biskopsgården behöver stöd att lära svenska och komma närmare arbetslivet
och här kan arbetsintegrerande sociala företag göra stor skillnad. Ta efter Gårdstensmodellen.
Bilden och självbilden av Biskopsgården behöver förändras. Bara negativa saker syns i media
om Biskopsgården. Det finns ingen nyhetsförmedling om vad som händer här i
Biskopsgården. Vad gör stadens kommunikatörer? I Vårt Göteborg syns inte Biskopsgården.
Förr fanns tidningen Vibben (Vi i Biskopsgården) och ett kalendarium med allt som hände i
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Det behövs ett bibliotek på Friskväderstorget.

resurs folkhögskolorna är och hur bra de är på att jobba med ungdomar som inte lyckats med

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
•

Satsa mer på skolan.

•

Mer läxhjälp.

•

Fler barnaktiviteter, fritidsaktiviteter för barn.

•

Bibliotek med fokus barn och unga på Friskväderstorget.
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•

Utöka Bygglekplatsens pop-up-verksamhet så att de kan besöka fler bostadsområden i

Genom att lyfta förebilder ger vi barn, ungdomar och vuxna inspirerande exempel som visar

Biskopsgården.

att ”jag kan också!”

•

Cykelkurser för kvinnor.

•

Simkurser för vuxna – prioritera detta!

•

Det saknas aktiviteter för kvinnor – möjlighet till dans, gym med
barnpassningsmöjligheter.

•

•
•

Det behövs mötesplatser för kvinnor, gärna med möjlighet till dans och gym, - prova-

vid havet men inte alla göteborgare är simkunniga. Att lära sig simma är obligatoriskt i
skolan. Det är jättebra. Men många vuxna i Biskopsgården har inte gått i svensk skola och lärt
sig simma.

på gym - och liknande friskvårdsaktiviteter. Hälsostugan på Kaneltorget med gratis

Alla har heller inte tillgång till havet. Det är krångligt att ta sig till havet med kollektivtrafik

gym och friskvårdsaktiviteter för boende i Gårdsten är en förebild. Gör samma sak i

från Biskopsgården. Vi vill ha badbussar – en direktlinje till havet på sommaren. Vägen till

Biskopsgården!

vattnet behöver också skyltas bättre. Både gång- och cykelvägen till Färjenäsparken och

Bygg kombinerat plusboende och studentboende. Det behövs bostäder och möjligheter

cykelvägen till Lilleby och Sillvik behöver skyltas så att fler får möjlighet att upptäcka hur

för äldre och yngre att träffas över generationsgränserna.

nära havet vi faktiskt är i Biskopsgården.

Uppmuntra kontakt mellan generationer – äldre och förskolor – som till exempel
föreningen Allas barnbarn.

Cykelkurser för kvinnor är bra för miljön, bra för plånboken, ger större rörelsefrihet samtidigt
som det är hälsofrämjande och stärkande för självkänslan.

•

Anlägg boulebanor för äldre på flera platser i stadsdelen.

•

Utveckla fruktlunden vid Vårväderstorget till en riktig mötesplats genom att se till att

Genom att satsa på aktiviteter för kvinnor – möjlighet till dans, gym med

det finns sittplatser till besökarna. Placera ut 10 parksoffor (minst) på gräsmattan i

barnpassningsmöjligheter och andra friskvårdsaktiviteter och mötesplatser stärks kvinnorna

fruktlunden!

som ofta bär hela familjen.

•

Skylta vägen till vattnet bättre. Både gång- och cykelväg till Färjenäsparken och
cykelvägen till Lilleby och Sillvik.

•

Visa ungdomar alternativa vägar – besök folkhögskolor!

•

Se till att lärarna förmedlar till barnen att i den här skolan kommer vi att bli något.
Barnen behöver ha höga mål och förväntningar. Eleverna behöver lärare som säger:
”När jag träffar dig om 15 år när du är ingenjör….” Vi behöver få bort inställningen
”Ingen här kommer att bli något”

•

Vi behöver lyfta förebilderna i Biskopsgården.

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Alla förslagen utvecklar Biskopsgården och levnadsvillkoren här. Det blir roligare, bättre, alla
känner sig tryggare och mer välkomna. En bra skola och en meningsfull fritid för barnen leder
till mindre rekrytering till dumheter. Barnens framtidsmöjligheter ökar markant.
Kunskap om folkhögskolornas roll och resultat räddar ungdomars liv.
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Gratis simkurser för vuxna är en jämlikhetsfråga och en säkerhetsfråga. Göteborg är en stad

Bygg kombinerat plusboende och studentboende. Det behövs bostäder och möjligheter för
äldre och yngre att träffas över generationsgränserna.
Genom att uppmuntra kontakt mellan generationer stärks sammanhållningen.
Anlägg boulebanor för äldre på flera platser i stadsdelen – även äldre behöver mötesplatser
och gemenskap.
Fruktlunden vid Vårväderstorget är nu en mötesplats utan sittplatser. Vi såg hur fruktlunden
förvandlades till en riktig mötesplats i somras då vi fick lånat in tio parksoffor från en
nöjespark. Äntligen blev fruktlunden en sann mötesplats där människor av alla nationaliteter
och åldrar fick möjlighet att träffas, sitta och prata och sola och njuta av grönskan, från
morgon till kväll. Det var med stor sorg i hjärtat som vi tog bort och transporterade tillbaka de
tio parkbänkarna som vi bara fått låna temporärt över sommaren.
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Vems är ansvaret?

Utveckla fruktlunden vid Vårväderstorget till en riktig mötesplats genom att se till att det

-Satsa mer på skolan. Mer läxhjälp. Fler barnaktiviteter, fritidsaktiviteter för barn. Alla

finns sittplatser till besökarna. Placera ut 10 parksoffor (minst) på gräsmattan i fruktlunden!

föräldrar vill att det ska gå bra för barnen. Men alla klarar inte att hjälpa sina barn med

Det är Park- och naturförvaltningens ansvar. Kan göras i samarbete med Odlarföreningen i

läxorna på grund av till exempel språksvårigheter. Skolan ska se till att barnen lyckas göra

Biskopsgården.

läxorna på skoltid. Skolan ska se till att alla barn får adekvat stöd så att de kan klara skolan.
Det är kommunens ansvar att se till att skolan får de resurser som krävs.
Medborgarkontor och andra aktörer behöver bli bättre på att informera om folkhögskolornas
fantastiska möjlighet att ge ungdomar över 18 som inte har klarat gymnasieskolan en andra
chans och att det är kostnadsfritt och att både CSN och kommunen kan ge ungdomar stöd
även för internatboende för ungdomar på till exempel Västra Götalandsregionens
folkhögskolor. I nuläget är det SDF Västra Hisingens ansvar.
Bibliotek på Friskväderstorget med fokus barn och unga är kommunens ansvar.
Kommunstyrelsen måste prioritera detta i denna så barnrika stadsdel. Det räcker inte med att
Sjumilaskolan har ett skolbibliotek. Skolbiblioteket är inte öppet på kvällstid.
Utöka Bygglekplatsens pop-up-verksamhet så att de kan besöka fler bostadsområden i
Biskopsgården. Det är ett skriande behov av vettiga barnaktiviteter i denna så vidsträckta
stadsdel. Det är också kommunens ansvar.
Cykelkurser för kvinnor – det kan föreningar genomföra med verksamhetsstöd från
kommunen – fritidsförvaltningen/IOFF.
Simkurser för vuxna – prioritera detta! – det kan föreningar genomföra med verksamhetsstöd
från kommunen – fritidsförvaltningen/IOFF.
Det saknas aktiviteter och mötesplatser för kvinnor med möjlighet till dans, gym med
barnpassningsmöjligheter, typ Hälsostugan i Gårdsten. Det kan bostadsbolagen
genomföra.
Bygg kombinerat plusboende och studentboende. Kommunen i samarbete med byggbolag.
Uppmuntra kontakt mellan generationer – äldre och förskolor – som till exempel föreningen
Allas barnbarn. Förskolor i samarbete med föreningslivet.
Anlägg boulebanor för äldre på flera platser i stadsdelen. Bostadsbolagen och Park- och
naturförvaltningen/IOFF.
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Skylta vägen till vattnet bättre. Både gång- och cykelväg till Färjenäsparken och cykelvägen
till Lilleby och Sillvik. Det är kommunens ansvar. Förmodligen i samarbete med
Trafikverket.
Badbussar till Lilleby och Sillvik. Västtrafiks ansvar. Om inte Västtrafik tar sitt ansvar
behöver bostadsbolagen steppa upp och organisera det.
Visa ungdomar alternativa vägar – besök folkhögskolor! Det är kommunens ansvar. I
nuläget är det SDF Västra Hisingens ansvar, som en del i kompetensutvecklingen av sin
personal.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Föreningarna kan bidra med en mängd aktiviteter för alla målgrupper under förutsättning att
de får ekonomiskt stöd och tillgång till lokaler för det.
Föreningar kan ingå IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med staden och hjälpa till att lösa
problem som kommunen inte klarar att lösa på egen hand.
Sommarens utlysning av föreningsbidrag för sommaraktiviteter behöver permanentas.
Flera föreningar efterlyser stöd för att skriva projektansökningar. Vem kan bidra med det
stödet inom kommunen?
Vad kan ni själva tänka er att göra?
•

Ställa upp som läxhjälpare, till exempel Röda Korsets Ungdomsförbunds läxhjälp på
Biskopsgårdens bibliotek.

•

Starta upp en sopprörelse, förslagsvis på Orkanen en gång i månaden, där vi och
bjuder in boende i området, lagar soppa och äter tillsammans.

•

Organisera cykelkurser för kvinnor i olika föreningars regi. Kontakta Cykelfrämjandet
och höra om vi kan få hjälp av dem.

•

Fortsätta med stadsodling och föreningsvandringar och prata med folk om vad vi kan
göra tillsammans.
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•

Organisera barnaktiviteter kopplade till odling, välkomna barn och vara goda
förebilder för barn. Vara välkomnande, trygga, vettiga vuxna som ser och bekräftar
barnen vi möter.

•
•

Det är blandade uppfattningar bland intervjudeltagarna. Tre av intervjudeltagarna bor i

föreningsaktiva i Biskopsgården för att se vad vi kan utveckla tillsammans.

Biskopsgården och en bor i Bergsjön.

En av intervjudeltagarna hjälper andra föreningar med stöd i att skriva

•

Hjälpa personer som är arbetslösa och söker jobb att skriva CV och personliga brev.

•

Utveckla fruktlunden vid Vårväderstorget som mötesplats.

•

Ta emot studiebesök i vår stadsodling, ta emot forskare och socionomstudenter som är

vill bo kvar tills jag blir pensionär. Största oron är barnens uppväxt. Det gäller att hålla koll på
barnen och vilka de umgås med.”

Samarbeta med andra föreningar, SDF, bibliotek, kyrka, bostadsbolag, universitet

liv. ”Jag är född och uppvuxen här. Det här är hemma. Men en andra skjutning hände utanför

Lyfta allt positivt som finns i Biskopsgården i alla möjliga olika sammanhang.
Vi pratar för lite om grönskan, naturen och parkerna i Biskopsgården. Om allt det som
är bra i Biskopsgården, allt positivt som händer här och allt bra som finns.

•

Närheten till havet – syns på kartan – men finns inte i folks mentala bild.

•

Vi pratar för lite om stadsodlingens positiva effekter på människor, miljö och social

•

jättebra. Jag har valt att bo kvar här och har valt att jobba här. I det stora hela trivs jag här. Jag

En annan intervjudeltagare är också småbarnsmamma. Hon har bott i Biskopsgården i hela sitt

Vad är det vi pratar för lite om?
•

En deltagare som har bott här i femton år och har barn och familj här berättar: ”Jag trivs

intresserade av föreningsliv, integration och stadsodling.
m.fl.
•

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Delta i det pågående Delmos-projektets aktiviteter och ingå i arbetsgrupper med andra

projektansökningar, språkgranska och ge feedback.

•

Förening B2 – gruppintervju med ledare

fönstret i lördags. Första skjutningen var med kalashnikov och så nu… Det har varit en tredje
skjutning precis utanför där vi bor också, men den gången var vi inte hemma. Det känns inte
ok. Jag flyttar nog gärna några hållplatser…. Vi vill bo i Jättesten. Min syster bor också här i
Biskopsgården. Men jag vill inte bo precis där det händer. Skjutningarna är för nära. Jag är
småbarnsmamma. Det är ett jättefint område, nära naturen, skogen, men det är otryggt. Folk
har börjat tröttna på skiten. Vittnesmålen börjar komma in. Det är ju ens barn som springer på
gården.”

sammanhållning. Biblioteket som plats för integration och folkhögskolornas

En deltagare flyttade till Biskopsgården för ca fem år sedan som tolvåring från ett EU-land

fantastiska roll pratar vi också för lite om.

och går nu i gymnasiet. Hon berättar att hon trivs bra.

Vi pratar för lite om barnen och hur vi gör så att de får självförtroende och
framtidshopp.

Vad är det vi pratar för mycket om?
Vi pratar för mycket om våld och kriminalitet. Det blir inte mindre av att vi pratar om det.

Intervjudeltagaren som bor i Bergsjön brukar delta aktivt både i föreningslivet i
Biskopsgården och i bibliotekets aktiviteter.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
TRYGGHET: Få det till en trygg stadsdel. Det behövs fler vuxna som engagerar sig. Polisen
som kommer behöver skapa mer kontakt med invånarna. Se till att stadsdelen är fin och fräsch
med fina lekplatser och få bort allt skräp.
Stoppa gängrekryteringen. Gå runt i skolorna och prata. Det behövs både avskräckande
exempel och positiva förebilder. Det behövs också mer föräldrastöd. Se till att alla unga klarar
skolan och får en meningsfull fritid med ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter och
positiva sammanhang.
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Ungdomar som hamnar i gäng kanske inser själva att det är negativt men vet inte hur de ska ta

Bygg fler lekplatser! Skapa temalekplatser i Biskopsgården så att Biskopsgården blir ett

sig ur det. Om de lämnar gänget uppfattas de som hot av dem som är kvar i gängen. Prata om

besöksmål som Trollhättan. Dit åker barnfamiljer från Göteborg för att besöka

detta i skolan.

temalekplatserna.

ARBETE: Många som bor här behöver jobb. Man kommer ingenstans om man inte har

Nu är trenden att lekplatserna tas bort i Biskopsgården, gungorna tas bort och ersätts inte med

pengar. Vi behöver få ner arbetslösheten så att boende får möjlighet till ett bra liv. Skapa

någonting. Det är skandal. Ge oss båten tillbaka på Vårväderstorget. Den var så uppskattad av

arbetstillfällen för ungdomar och personer som står långt från arbetsmarknaden.

alla barn som besökte torget!

SYNLIGGÖR DET POSITIVA I STADSDELEN: Bilden av Biskopsgården är tyvärr
ensidigt mörk i media. Vi vill att det positiva i Biskopsgården synliggörs.
Gör Biskopsgården till ett besöksmål för hela Göteborg. Svarte mosse är ett fantastiskt
utflyktsområde. Trollhättan lockar besökare tack vare sina fina temalekplatser –
temalekplatser vill vi ha till Biskopsgården också
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
•

Förbättrad renhållning och upprustning av lekplatserna

Det är så skräpigt här. Särskilt på Willhems gårdar. Skräpet ligger överallt, i skogsdungar,
överallt. Mitt i naturen, på gårdar, gator och torg. Det sänder fel signaler. Bara i Jättesten en
liten bit bort ser det ut som ett helt annat land. Där är det rent och fint. Se till att den
kommunala förbättras, att bostadsbolagen satsar mer på renhållningen. Föreningsvandringar
med skräpplockning på dagtid på helgerna uppmuntras och arvoderas av kommunen.

subventionerat. Det får inte kosta en massa pengar för det har föräldrarna inte råd med. I
längden kostar det både människoliv och stora summor pengar att inte satsa på barnen. Barnen
behöver bra fritidsverksamheter.
Satsa på fler sommaraktiviteter för barnen. Det behövs sommaraktivitieter för barnen som
bor nära Vårväderstorget. I somras kom 50 personer till Odlarföreningen och
Biblioteksvännernas aktiviteter på onsdagar i fruktlunden. Att erbjuda föreningar ersättning
för sommaraktiviteter för barn och vuxna var en mycket bra satsning från IOFF och SDF
Västra Hisingen. Gör sommaraktiviteter genom föreningslivet i Biskopsgården till en
permanent satsning.
Bemannad lekplats/bygglekplats vid Vårväderstorget. Bygglekplatsens mobila pop-upverksamhet besökte fruktlunden den 19 augusti. Det var så uppskattat! Barnen som bor här
vid Vårväderstorget vet inte ens var Bygglekplatsen ligger. Och eftersom det händer så
mycket oroligheter i stadsdelen vågar inte föräldrarna släppa iväg barnen. Forskning visar att

Det är trasiga lekplatser här. Det finns lyxiga, jättefina, nybyggda lekplatser i angränsande

barnen idag bara rör sig ca 300 meter hemifrån. Därför behövs en Bygglekplats här i södra

stadsdelar, till exempel vid Taube-skolan, men om vi ska åka dit från Biskopsgården så måste

Biskopsgården också. Barn som bor runt Vårväderstorget tar sig inte ända bort till

vi åka via Hjalmar Brantingsplatsen och resan med kollektivtrafiken tar 50 minuter. Varför

Bygglekplatsen vid Badvädersgatan. Om det inte är möjligt att anordna en permanent

finns det inga tvärförbindelser med kollektivtrafiken från Biskopsgården? Vi barnfamiljer vill

barrnverksamhet nära Vårväderstorget är det önskvärt att Bygglekplatsens mobila pop-up

lätt kunna ta oss till lekplatsen vid Taube-skolan och till Plaskis i Majorna till exempel.

verksamhet regelbundet besöker fruktlunden vid Vårväderstorget som en del av det ordinarie

Rusta upp lekplatserna i Biskopsgården och anlägg fler lekplatser! Lekplatsen vid
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Satsa på barnen. Ge barnen möjlighet att delta i olika sporter, helst gratis eller

schemat.

Vårväderstorget används av mer än 100 personer. Där saknades kompisgungorna i över ett år.

Fler sittplatser till fruktlunden vid Vårväderstorget. Fruktlunden har potential att

Vi ringer och klagar men ingen lyssnar. Hur många lekredskap finns det här på lekplatsen vid

utvecklas till en tillgänglig mötesplats för alla generationer under förutsättning att fler

Vårväderstorget för 100 personer? Vad ska man göra med den stora ”kuben” på den

sittplatser /parkbänkar placeras på gräsmattan i fruktlunden. Under sommaren lånade

lekplatsen? Den är inte ens rolig. Ingen använder den. Ta bort den och sätt dit fler lekredskap

föreningen in 10 parkbänkar från en nöjespark och ombesörjde transporten av parkbänkarna

så att många barn kan leka samtidigt.

fram och tillbaka. Parkbänkarna var otroligt uppskattade av alla boende här och fruktlunden
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blev tack vare sittmöjligheterna i denna idylliska miljö en fantastisk mötesplats under

klarar skolan leder till enorma samhällskostnader på sikt. Att se till att barnen klarar skolan är

sommaren. Nu behöver Göteborgs Stad ta ansvar och tillgodose behovet av sittplatser i vår

ett effektivt sätt att minska rekryteringen till kriminella gäng.

fantastiska allmänna fruktlund.

En ren och snygg stadsdel skapar trygghet och tillit. Det gör fina, hela fina lekplatser också.

Det behövs fler fritidsgårdar i Biskopsgården – bra ungdomsställen som kan aktivera
ungdomar. Det finns bara en enda fritidsgård i stadsdelen där det bor 30 000 invånare.
Det behövs en lokal där man kan ha födelsekalas och liknande.
Utveckla Vårväderstorget! Visa att Göteborg är här också! Tidigare fanns
Arbetsförmedlingen, apoteket, bank, bostadsbolagets kontor m.m. på Vårväderstorget. Vi
behöver ett levande torg. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen… Hämta hit myndigheterna
närmare medborgarna.
Medborgarkontoret hjälper bara till med kommunens service, inte med statliga myndigheters
ansvarsområden. Många som har svårt med svenska språket behöver hjälp att förstå olika
myndigheters brev och dokument, brev från olika kommunala instanser och från statliga
myndigheter som AF och FK, men också från sjukvården och tandvården och privata aktörer
som banker m.m. Dessutom är den digitala klyftan stor. Många saknar digital kompetens.

En fin yttre miljö är bra för hela stadsdelen och visar att man bryr sig och signalerar att vi som
bor här är viktiga. Förslumningen ger motsatt känsla – och visar att ingen bryr sig.
Ett rikt utbud av kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter ger barnen och ungdomarna
möjlighet att komma in i bra sammanhang, få goda förebilder och möjlighet att lägga sin
energi på något bra. Det minskar risken för att de ska hamna i dåligt sällskap och rekryteras
till kriminella gäng. Därför behövs fler fritidsgårdar, fler lekplatser, fler bemannade
(bygg)lekplatser, fler föreningsaktiviteter under barnens lov, kostnadsfria/subventionerade
deltagaravgifter så att barnen kan delta även om föräldrarna saknar jobb.
Skapa jobb lokalt och stötta arbetslösa ungdomar och vuxna så att de kan få jobb. Det behövs
för att kunna leva ett normalt liv och vara föredömen för barnen och minskar nyrekryteringen
till de kriminella gängen.

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

Utöka Medborgarkontoren med personal som har god kännedom om AF och FK:s regler och

bidra?

rutiner och kan/får svara på frågor.

Föreningar i Biskopsgården kan bidra genom att ordna barnaktiviteter och andra aktiviteter

Tillgång till havet: ”Man känner lukten från havet men det tar en timme att åka dit med
kollektivtrafik.” Vi vill ha tillgång till havet. Skyltar till havet. Bussar till havet. Vi vill ha
tvärförbindelser med kollektivtrafiken så att man inte behöver åka via Hjalmar
Brantingsplatsen.
Skapa jobb lokalt. Många som bor här behöver jobb. Satsa på fler företagsetableringar i

Det behövs ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad. Föreningarna måste få
verksamhetsbidrag/aktivitetsbidrag från kommunen så att föreningarna kan anställa
ungdomsledare.
Föreningar kan delta i föreningsvandringar. Stadsdelen och vi föreningar kan bjuda in och
uppmuntra fler föreningar att delta i föreningsvandringar.

stadsdelen och fler sociala företag. Se till att ungdomarna får möjlighet till sommarjobb.

Vår förening brukar plocka skräp. Vi föreningar och SDF/kommunen kan uppmuntra fler

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

föreningar att plocka skräp och arvodera föreningarna för det.

Genom att satsa på att vartenda barn och varenda ungdom ska klara skolan får de goda

Föreningar kan erbjuda läxhjälp i egen regi eller uppmuntra sina medlemmar och andra vuxna

framtidsutsikter att leva ett normalt liv. De får möjlighet till arbete och egen försörjning.

i deras nätverk att bli läxhjälpare i någon annan förening, t ex Röda Korsets

Misslyckad skolgång leder ofta till långvarig arbetslöshet och dålig ekonomi, behov av

Ungdomsförbunds läxhjälp på Biskopsgårdens bibliotek eller Neutrala ungdomsföreningens

försörjningsstöd, vilket i sin tur leder till förlorad självkänsla, förlorat framtidshopp, psykisk

läxhjälp

ohälsa... Och en del väljer svart ekonomi istället. Att inte satsa på att barnen/ungdomarna
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Föreningarna kan bjuda in till föreningsträffar och öka möjligheten till föreningssamarbeten,
att alla får träffas och prata ihop sig. I föreningarna finns många vuxna som bryr sig om
området, som gör något kreativt. Föreningarna kan skapa mötesplatser men de behöver

Förening B3 – gruppintervju med styrelse
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

lokaler för det. Kommunen kan underlätta för föreningarna genom att se till att de kan boka

-Det är trevligt, det är en bra stadsdel, bra folk, nära till naturen (vilket är ett stort plus för

lokaler GRATIS för föreningsträffar.i till exempel Sjumilahallen.

mig). Jag har bott här 6 år (men har bott här tidigare i perioder).

Vad kan ni själva tänka er att göra?

-Det är en stor fråga, svårt att säga kortfattat, få med alla nyanser. Ja, jag har alltid trivts i
Biskopsgården, men på senare tid så har jag verkligen tröttnat på min hyresvärd jättemycket

Inte vara rädda för att rapportera grejer när det händer saker.

att det har blivit en svårt problem för mig. Jag trivs inte i min lägenhet, i min bostadshus. Jag

Inte vara rädda för att vittna.

har tröttnat på min hyresvärd för att de har gjort sig helt okontaktbara. Svårt att få kontakt

Inte kasta skräp.

med dem. De har flyttat till en annan del av stan (de hade sitt kontor i Biskopsgården), så för

Säga till om man tycker att någon gör fel.

att hämta ut sina nycklar så får man ta sig dit, och ingen annan än jag kan hämta ut nycklar då

Själv be om hjälp och inte skämmas för det.

det är jag som har skrivit på kontrakten. Och de har väldigt korta öppningstider. Svårt för mig

Genom våra föreningsaktiviteter är vi med och skapar delaktighet och meningsfullhet för

att komma då jag jobbar tidigt på morgonen. Så att folk som är i behov kan inte träffa dem så

många.

lätt. De är otrevliga när jag har kommit dit. Det känns som de vill distansera sig från de som

Engagera oss i språkcaféet på biblioteket, som ledare för aktiviteter för barn och ungdomar,

bor här. Att de har med flit valt att flytta dit. Jag vet att när de hade sin kontor här så var det

gå med på föreningsvandringar och delta i skräpplockning. Bjuda in andra.

jättemycket folk som var där och de tyckte att det var jättejobbigt att svara på en massa

Organisera blåbärsplockning med barnen på sommaren.

klagomål hela tiden.

Vad är det vi pratar för lite om?

Och att det tar så lång tid med att rusta upp husen. Varmvatten kan försvinna när som helst.

Vi pratar för lite om integration.

Trapphuset är förjävlig. Ett plus är att de har gjort i ordning gården, men det har också tagit
jättelång tid att få det gjort. Så det var trasig lekpark men flagnande färg, men nu senaste åren

Vi pratar för lite om varför det har blivit så här i Biskopsgården och hur vi löser det. Istället

så har det börjat bli jättefint, de har rustat upp den nu. Men annars så tycker jag inte att de har

hörs bara klagomål på invandrare, men utan invandrare stannar Sverige.

gjort något bra eller större förändring alls. Hyran är ok. De höjer hyran varje år lite grann, och

Segregationen är störst i de rikaste stadsdelarna i Göteborg. Ingen tillåter folk här att flytta dit.

jag som har haft kontraktet längre är det lägre än de med nyare kontrakt får betala mer för

Vem är det som sätter stopp? Moderater i Askim protesterar mot planer på att bygga

lyftet som Willhem genomför. Trots att vi egentligen har samma typ av lägenhet och att

hyresrätter där. Inte ens boende för handikappade barn välkomnas – det drar ner värdet på

varmvattnet kan försvinna för dem med. Jag vet inte vad de har gjort, kanske målat om och

deras bostäder…. Protester mot att blanda elever från Biskop och Torslanda…

satt in diskmaskin? Det finns mycket bra med Biskopsgården och att andra områden har också

Det behövs fler hyresrätter i Askim och Örgryte.

dåliga hyresvärdar. Wilhelm är inte en bra hyresvärd.

Det finns ingen möjlighet att flytta från Biskopsgården om man inte har flera miljoner på

Annars tycker jag att det är bra. Det är härligt med föreningslivet och jag tycker att det är bra

banken eller har stått mer än 6 år i bostadskön.

stämning med folk på torget. Trevliga grannar.

Vad är det vi pratar för mycket om?

- Hyran är ok. Jag bor i en 4, och det är lite kallt i lägenheten. Det är ett bra område, där

Invandring och invandrare som problem.

barnen kan cykla och leka på nybyggda lekparken. Området är fint och det är nära till
odlingen. Nära till spårvagnshållplats. Jag trivs här. Jag har bott här i 4 år. Lägenheten var
sliten och det fanns mycket kladd på väggarna, och jag frågade hyresvärden ifall de kunde
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köpa färg för att måla om, men de gjorde ingenting. Jag köpte färg och målade min lägenhet

Det är bra om det tar slut för att skapa trygghet så att folk med barn inte flyttar härifrån för att

(fick ok från Wilhelm, men de var tydliga med att de inte ger ersättning för färgen eller jobbet

det är otryggt utan för annat istället.

som utförs. Jag är målare sedan tidigare och målade min lägenhet själv.
- Jag flyttade hit 2011 och flyttade ut 2017. I stort så tycker jag jättemycket om
Biskopsgården. Jag tycker om folket och området, det är en fin miljö, att det är nära till
naturen, motionsslingor och med mera, att varje gård har en lekpark och det fungerar som en
mötesplats, bättre än många andra ställen som inte utnyttjar det.
Anledningen för att jag flyttade är för att jag har barn och kände att det inte är tryggt att bo
här, och jag tänker på skolan också. Skolorna i Biskopsgården har inte bra rykte. Annars hade
jag gärna bott kvar här om jag inte hade ett barn. Jag jobbar fortfarande här och tänker på
Biskopsgården väldigt mycket. Föreningsaktiv i området. Jag saknar den gemenskap som man
kan känna med andra människor här, det är bara att gå ut på gården och så träffar man någon.
Så är det inte där jag bor. Folk håller mer till sig själva.

Och, mycket mer resurser till barn och ungdomar, skolor men framförallt ungdomsgårdar. Det
fanns mycket förr, men inte längre. Sånt är jätteviktigt. De går inte att komma ifrån detta, de
som hamnar i gäng behöver något annat att hitta på så att säga.
- Jag håller också med om att ungdomsgårdar och fritidsgårdar är jätteviktigt, då vi på
biblioteket ser ungdomar hänga där när fritidsgårdar är stängt.
-Vi vill skapa mötesplatser som Vårvindens fritidsgård (varför används inte alla tomma
lokaler?) och Upptakt (ta tillbaka Upptakt och skapa något konkret av det). Vi fick inte hyra
in oss, för mycket byråkrati om att vi inte var en ekonomisk förening när vi ville driva
folkkök.

- Det är många som har sagt om gemenskap och trivseln i Biskopsgården. Det är folket,

- Det finns jättemycket lokaler, liksom på Väderlekstorget fanns det olika lokaler/ butiker som

folket, folket.

man har gjort om till bostäder. Det är tråkigt att de bygger ut, det skall vara trevligt där man
bor. Man skulle kunna subventionera den typen av lokaler så istället för att bara låta företagen

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
- Dels skulle vi vilja att de flesta bostäderna rustas upp, och då är Willhelm värst. Jag tror att

gå ut i konkurs och bygga bostäder. Så subventionera lokalerna så att det folkliga får lov att
leva vidare. Eller att hyra ut dem med en symbolisk summa till föreningar för att det blir så
himla tråkigt att leva om det är bara bostäder, det skapar inte gemenskap.

många fastighetsägare struntar i mesta, de gör ingenting i förorten, så då får det förfalla. Det
är egentligen samma problem som finns i hela staden som, att det skulle frysa hyror särskilt

-Ta efter Gårdsten (Kaneltorget) och deras planering om stadsdelen, med solpaneler och

under corona, rusta upp på allmänna platser. Om inte hyresvärdarna gör någonting åt

elbilspool etc.

lägenheten så borde inte boende lika mycket. Att de gärna får rusta upp på allmänna platser.
Och, någonting som jag saknar är naturliga mötesplatser som är inomhus, som caféer, barer,
kanske allaktivitetshus där man kan ses. Biblioteket är ok, men den är öppet vissa tider. Det är
bostadsområdet, men det händer inte mycket här, det finns inte mycket kulturaktivitet. Mycket
händer i stan, det är mycket centraliserat. Det borde finnas mycket mer här, som teater,
musikscen, ställen man kan gå till och uppleva kultur. Som museum...allt som finns i stan
finns inte här. Det kunde bli mycket bättre tycker jag.

- Vi ville starta ett Folkkök, som handlar om billig mat (till självkostnadspris), träffas och laga
mat tillsammans, med vänsterpolitisk evenemang med föreläsning etc.
- Skapa fler mötesplatser.
- I katalogen är det bra att veta vilka lokaler det finns, vilka resurser finns det här, det är bra
att veta om det i Biskopsgården så att man kan göra någonting åt det.

Jag känner mig sällan otrygg här... Men, det är inte trevligt med en gängkonflikt, det är ju
unga pojkar som hamnar i fel. Det är tråkigt, och man hade velat se att det får ett slut.

- Sammanhängande skolor som har flera årskurs än enbart 1 till 3, och får byta skola för att
läsa vidare 4 till 6. Det skulle vara bra ifall det är sammanhängande som 1 – 6. Min dotter går
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på Nya skolan 1-3, och nästa år får hon gå till bräcke 4-6. Skolorna är bra, men det är många

- Bättre kollektivtrafik mellan förorter och andra delar/tvärförbindelser. För att ta sig till

barn i klasserna.

Majorna kan man ta buss från Eketrägatan men den går inte efter en viss tid på kvällen och

- Satsa på skolan.

mer sällan på helgen. Gbg är centraliserad, och allt händer där. Man vill slippa åka in till stan

- Satsa på barn och ungdomar, fritids och skolor.

för att ta sig till en mer närliggande område.

-Det är tråkigt att torget håller på att dö ut, att alla affärer är nedstängda. Det borde komma

- Ringlinje/busslinje

fler affärer så att det rycker upp och skapar en mer levande miljö - torg. Så att man har en
anledning att gå dit. Det är bra om det fanns fler butiker.
-Levande torg med flera båtar (refererar till den populära lek-båten för barn som var

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

placerad mitt på Vårväderstorget. Båten togs bort vid renoveringen av torget och både barn

- Kulturhus (Blå Stället), teater, mötesplatser, butiker, fler fritidsgårdar, använda de som

och vuxna hoppas att den ska komma tillbaka…)

redan finns och det handlar då inte om att öppna upp fler lokaler.

- Det är bra att Ebbes (Stadsmissionens secondhandbutik) öppnar, för den är också en
mötesplats där man träffar alla. Även för hållbarhetsaspekter. Man kan lämna saker till ebbes
istället för att slänga dem i grov- och sopcontainern.
- Freecycle (facebook)gruppen i Biskopsgården, bra hållbarhet och alla är snälla och försöker
att hjälpa varandra. Det är en bra stämning i gruppen, alla är snälla och hjälper varandra. Bra
för hållbarhet och gemenskap.

- Mer, bättre sammanhållen skola.
- Utveckla fruktlunden som en mötesplats. Vi vill ha sittplatser och även fasta grillplatser.
Men även för barnen att det får en lekpark (så att de slipper vara på odlingen), skapa en
hinderbana, utegym.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
- Bättre sammanhållning genom mötesplatser. Må bra med kultur. Vi vill värna om
Biskopsgården.

- Bostadsområde – det är alltid bättre med beblandad folk i ett område. Och att bostäder så

-Mötesplats, en naturlig samlingsplats

skall det finnas bostadsrätter, blandade bostäder som också kanske ger fler blandad folk kan
bo länge här. Göra bostadskarriär i, om man vill stanna kvar i området.
- Det handlar inte om att en slags folk bor här, snarare handlar det om att de som kan välja de
kanske väljer ett annat område, och då blir det att de som inte kan välja som bor kvar och då
ser man dem som en homogen grupp, som egentligen är jätte beblandad.
Biskopsgården är inte segregerad egentligen för att det är folk från alla möjliga olika länder
och de som är födda i Sverige. Och då skulle vi också vilja ha billiga bostäder inne i stan åt all
i överlag. Att lägenheterna har lite bättre standard. Annars, så blir det en ond cirkel där de
som kan flyttar och de som inte har pengar tvingas stanna kvar.
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Vems är ansvaret?
- Att se till att det blir mötesplatser, kulturhus, teater, fritidshus d.v.s. bygga så är det
kommunen som har ansvar. Vi har inte bygglov osv.
- Fast grillplats, gym eller lekpark då är det park och natur som måste ge tillstånd eller att
Göteborgs Stad eller bostadsbolagen som kan sponsra.
- Kanske i samarbete med andra föreningar då kan man söka arvsfondens pengar, bidra.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?

- För tio år sedan var det 50-50, men nu är det 70-30.

-Om man skall kunna bygga en kulturhus, eller öppna upp fritidsgårdar så kan föreningar

- Mer levande torg, fler butiker och båten (på Vårväderstorget).

hjälpa till och styra. Det bästa är att de som bor i stadsdelen bidra med.
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-Boende och föreningar i biskopsgården hjälper till med att styra och driva. Sjumilahallen

- Om kapitalismen, man ser en trend under lång tid om att rika blir rikare och fattigare blir

som var tänkt att vara en arena för både sport och kultur blev undan skyfflad och nu finns det

fattigare. Problemet är inte biskopsgården utan problemen är större än så. Från statligt till

ingen kultur där. Kulturen försvann. Den blev bortprioriterad och de lokalerna används inte,

privat nivå.

det är stängt och låst, och det är bara basket och annan sport som utövas där.

- Fritidsgårdar, skolan, att man får jobb efter skolan.
- Lyfta goda krafterna, engagemang, folk som vill mycket som gör mycket för sin

-Föreningar kan driva. Volontärinsatser. Anordna sommaraktivitet för barn,
föreningsvandringar som skapar trygghet…
-Folkkök med lite aktiviteter, kulturhus eller någon fritidsgård.

lokalsamhälle som kanske inte märks så mycket.
Vad är det vi pratar för mycket om?
- Gängen är i fokus, media är så mycket på det negativa, och de kommer inte med lösningar.
Folk gör olika analyser om varför det ser ut som det gör. Och, alla vet att det är de sociala

Vad kan ni själva tänka er att göra?
- Det jag själv kan göra bättre är att, man kan vara som dem, bryr sig om folk, hjälpa till, och
vara en bra människa i allmänhet då blir det bra för alla. Det är bra stämning här så man vill

problemen som skapar gängkonflikten.
- Vi har många bra krafter, som att sälja sambosa, men frågan är var får det vara. Önskar att
det var lättare att genomdriva idéer

bibehålla den. Och som förening kan vi vara ute och vara mer aktiva, det skapar en positiv
spiral. Ex. när vi är i odlingen och gräver så kommer folk dit och frågar om vad vi håller på,
skapar en trevlig stämning, frågar om plantorna visar nyfikenhet, och det blir trevlig
stämning, det är jättekul! Man gör det till en trevlig plats, det händer någonting där. Det skall
vi fortsätta med.
- Hjälpa till ifall det är någon äldre som behöver hjälp, är aktiv i föreningen, odlar och umgås
med folk.
- Ha fler odlingsföreningar, det finns så mycket utrymme i området.
Vad är det vi pratar för lite om?
- Det är mest media kanske mest och det är väldigt lite om de positiva sakerna som sker här i
området. Och det kanske pratas för lite om de sociala problemen.
- För lite om klassamhälle i sort och större uppmärksamhet om hur kriminellt det är,
gängkriminalitet som får alldeles mycket uppmärksamhet, vilket är tråkigt.
Det är som media måste ha drama och det är ingen drama med odling :-)
- Förbättra Biskopsgården genom att ha fler odlingsföreningar, det finns så mycket utrymme i
området. Odling i varje gård.
- Om naturen
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Förening C – Gruppintervju med styrelse
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Hur kan föreningen i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningen ska kunna
bidra?
- Först och främst ska alla politiker och makthavare var mer aktiva i föreningslivet och

- Finns både bra och dåliga sidor att vi i biskopsgården.

komma förbi och bo i biskopsgården för att se hur vi befolkningen har det.

- Positiva är gemenskapen och att vi hjälper varandra. Vi har mycket förståelse till varandra

- Gärna kurser hur man söker pengar och hur man blir en förening.

eftersom att rätt många har flytt från fattigdom/krig. Däremot har vi mycket likheter när det

- Mer resurser till föreningslivet.

kommer till kulturen och religion.

- Mer stöd från alla. (Bibliotek, skolor, privata företag och privata personer)

- Det negativa är nog kriminaliteten, fattigdom och svartmålning i biskopsgården. Folk i
förorterna har inte samma möjligheter som folk i stan eller andra områden dvs kan ta sina
barn till aktiviteter eller gå själv till någon typ av aktivitet.

Vad kan ni själva tänka er göra?
- Marknadsföra oss och börja söka pengar. Däremot också stöd från skolor och privata skolor.
Vad är det vi pratar för lite om?

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Det som pratas lite om är det grova och dödliga våldet i Göteborg och allmänt förorterna över

- Vi vill förändra det genom att alla agerar och gör skillnad tillsammans. Vi behöver hjälp från

hela Sverige. Ingen tar det allvarligt och ignorerar det. Rätt många tycker att det är ”normalt”

alla politiker och makthavare.

att det sker något sånt i förorterna. Inte alls okej. Vi pratar även lite om det positiva i
förorterna och alla aktiviteter som pågår här.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge konkreta förslag.
- Mer resurser till kommunen, skolor, fritidsgårdar, föreningar och miljön i biskopsgården.

Vad är det vi pratar för mycket om?

- Mer personal.

- Det vi pratar mycket om är skottlossningar och de som påverkar oss mest dåligt i

- Mer säkerhet och patruller/nattvandrare.

biskopsgården.

- Bättre kommunikation mellan föräldrar > lärare > fritidsgårdar. Kanske en hemsida för det.
Övrigt?
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
- Mer säkerhet och kontroll på ungdomarna!
Vems är ansvaret?

- Vi måste agera och göra en förändring tillsammans.
Vi måste börja gå ut med rätt information och ha det på olika språk så alla kan vara delaktiga
detsamma gäller alla makthavare och politiker.

Ansvaret ligger hos alla.
- Föräldrar
- Barn
- Ungdomar
- Seniorer
- Makthavare
- Politiker
Alla.
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Förening D1 – Gruppintervju med styrelse

•

o genom att skapa en trygg samhälle. Biskopsgården har förändrats, den är inte

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
•

det samma som den var under 90-talet när vi först kom hit.

Vi kan förbättra levnadsvillkoren i Biskopsgården genom att stödja ungdomar, och

o Vi hade fungerande skolor (även om Sverige genomgick ekonomisk problem,

detta kan vi göra genom att skapa fysiska aktiviteter.
•

Vi vill bo och leva tryggt utan att känna rädsla.

så var det bättre då).

Att skapa sysselsättning för ungdomar som inte studerar vidare efter gymnasiet. Det är

o Vi vill hjälpa till men vi vet inte hur eller vad vi skall hjälpa till med. Ett sätt är

det viktigaste.

då att vi har skapat vår förening just för att nå ut till ungdomar och föräldrar.

•

Det är genom dessa aktiviteter och insatser som man kan förebygga kriminalitet.

•

Man måste stötta ungdomarna genom att vägleda dem, från utbildning till jobb. Det är

o

Vi har hög arbetslöshet för ungdomar.

lätt att lockas till att tjäna mycket pengar, men de vet inte faran bakom det.

o

Tidigare så hade vi Fotbollsklubben Cruz Azul där barnen kunde spela fotboll,

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
•

Skolorna!

•

Det är viktigt att satsa på skolan, så att ungdomarna klarar av den.

•

Lärare med bra grund (pedagogisk och språkmässigt).

•

Ibland jobbar ungdomar som lärarvikarier, lärarassistenter, fritidsledare men där de

•

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
•

Vi vill ta tillbaka Sjumilahallen såsom den utlovades från början.
o

stöttade projektet genom våra ideér om vilka behov det fanns här på

själva inte är utbildade, eller klarat av skolan? Detta händer när lärare sjukskriver sig

Biskopsgården etc.. När Sjumilahallen byggdes och var klar, fanns det

och det är ont om lärare på plats. De anställer ungdomar som inte har utbildning och

aktiviteter för barn och ungdomar, men med tiden la de ner kafét och andra

då blir det en ond spiral för barnen ända från start. De får en dålig start och har därmed

aktiviteter som initierades från början. Och nu får vi inte ens komma in, vi är

svårt att hänga med i skolan och vilket leder till att de inte klarar av sina studier och i

inte välkomna! Så nu finns det bara basket hela året om. De hade frågat om

värsta fall hamnar snett. Det är bra med blandning men att alla lärare skall ha

vad man kunde använda Sjumilahallen till och, vi sa att man kunde hyra ut till

utbildning så att barnen har rätt förutsättning i livet.

bröllop, och ha andra aktiviteter. Och att stadsdelen gav ansvaret vidare till

Exempelvis, när ungdomar börjar gymnasiet så får de gå på svenska som andraspråk

Idrottsförvaltningen.

redan där exkluderad. Barnen som är födda här skall läsa svenska som alla andra.
•

det är stora grupper i skolklasserna.

•

Möjligheten till att skapa jobb till ungdomar som är skoltrötta och som har hamnat
mellan.
Det är viktigt både med det teoretiska OCH praktiska.

Vems är ansvaret?
•

Det är stadsdelen som gav ansvaret till idrottsföreningen/förvaltningen, och de i sin tur
vill inte lämna tillbaka sjumilahallen. Men egentligen så är det vår stadsdel som har
byggt upp den för sina invånare så att de kan ha och bedriva aktiviteter där.
o

Vi vill utveckla och förbättra dagis/ förskola/skola här i Biskopsgården.
o genom att ha bra och kompetenta förebilder och pedagoger.
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Vi vill ha verksamhet och aktiviteter som fest, bedriva caféria, ha öppet för
allmänheten, men de vill inte lämna verksamheten tillbaka. Vi vet inte hur
idrottsföreningen kommer in i det hela. Vi får kontakta Carl Blixt om detta och

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
•

Det vill säga, vi var med från allra början som deltagare i invånarpanelen och

själv verket saknar utbildning. Så frågan är hur skall de kunna hjälpa ungdomar när de

och inte vanlig svenska klass, trots att de är födda och uppvuxna här i Sverige. De blir

•

träffas och umgås, men nu har de lagt ner den verksamheten.

fråga varför det har blivit så här?
o

Under 6 månader 2008 så var vi deltagare i invånarpanelen och planerade och
skrev förslag. Och när allt var klart så fick vi inte vara med. Vi kom med
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förslag till Medborgarkontoret, till närhälsan?/förskolan på Friskväderstorget.

•

Vad får vi som tack?
•

Polisen måste ändra på deras attityd. De byter ut poliser hela tiden.

Vi känner oss orättvist behandlad. Vi var med från början, vi kämpade mycket för att

•

Om ungdomar får höra att de är kriminella hela tiden så blir detta en sanning för dem.

vara med och komma med våra förslag. Vi gav vår tid, och när grunden var klar så

•

Polisen måste skapa förtroende och detta går inte snabbt. (Det finns bra och sämre
poliser).

kom en annan förening och tog över Sjumilahallen. Vi som är boende här i området
vet vad som behövs här i området. Men, efter all arbete fick vi inte vara kvar och det

•

är orättvist!
o

aktivitet.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?

•

Och om de skall ta foton, då får de göra det på ett smidigt sätt så att ungdomen inte
känner sig utsatt på något vis.

Nu har våra ungdomar ingenstans att ta vägen, de har även stängt ner
cafeterian så vi kan heller inte träffas där och umgås eller bedriva någon

•

Polisen kan använda och välja andra uttryck iställer för att kalla dem för kriminella.

Vad är det vi pratar för mycket om?
•

Om att ungdomar som är ute håller på med kriminell aktivitet. Så behöver det inte alls
vara. Det kan vara några kompisar som är på Willys för att handla lite chips och dricka

Vi måste skapa gemenskap, samarbete mellan föreningar så att vi kan hitta en lösning

för att sedan umgås, men eftersom det inte finns någonstans att vara för ungdomar så

tillsammans.

är de kvar på torgen, och då blir de utfrågade av poliser.

Att föräldrar också tar sitt ansvar i detta vad det gäller ungdomskriminalitet.
Övriga kommentarer:

Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?
•

stöd från stadsdelen och allmänheten. Vi kan skapa en trygg miljö tillsammans.

•

leder till att de hamnar utanför och snett i livet.
•

Genom att uppmärksamma ifall någon ungdom är på väg att hamna utanför och tar fel
steg. Försöka att vägleda denna ungdom på rätt väg.

•

Bättre attityd från polisen sida (att inte vara kaxiga och inte generalisera alla
ungdomar som är ute) så att de kan bygga förtroende och respekt sinsemellan

Vad kan ni själva tänka er att göra?
•

Skapa bättre grund i skolor så att barnen/ungdomarna inte hamnar efter i skolan, som

ungdomar i området.
•

Ha flera mötesplatser för barn/unga och vuxna så att alla kan träffas (och ha koll på
varandra)

Genom uppmuntra ungdomar att studera vidare, att det inte finns någon vinning med
lätt tjänade pengar.

•

Genom att ge dem framtidstro så att de kan planera inför framtiden.

•

Genom att få dem tänka på sina familjer - föräldrar.

Vad är det vi pratar för lite om?
•

Polisen attityd gentemot ungdomarna i området. Polisen har en attityd mot ungdomar
som får dem att känna sig som kriminella. Deras tillvägagångssätt är fel. De säger rakt
ut att ungdomarna är kriminella.

•

För att kunna få kontakt med ungdomar så måste de kunna prata med ungdomar på
någorlund bra sätt. Inte så att de känner sig utpekade eller annat.
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Förening D2 – Gruppintervju med medlemmar/tjejgrupp
Hur förbättrar vi levnadsvillkoren i Biskopsgården?
-Vi tycker att man ska förebygga kriminalitet och skapa olika aktiviteter till ungdomar som är

På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Det blir nytta för oss i biskopsgården och det blir tryggare för hyresgästerna det blir även ett
stället man kan känna sig som hemma utan att vara orolig och kunna gå ut och komma hem
när man vill utan att föräldrarna ska vara oroliga att det har hänt något i område.

vid riskzonen och är med i det. Under vinter är det många fritidsgårdar som har en viss
åldersgräns som fryser ut ungdomarna och som gör så att dom hamnar i gatorna. Tycker att

Vems är ansvaret?

man ska ha olika turneringar och fotbollscuper för killarna så att dom har aktiviteter som gör

Det är framför allt stadsdelen ansvaret ligger på men alla föreningar även vår förening kan

så att dom går bort från “gatorna”. Tjejerna ska också ha aktiviteter att göra så att hela

hjälpa till och se till att detta sker och kunna få hyresgästerna att känna sig trygga genom olika

biskopsgården ska känna en viss samhörighet så att det blir ett tryggt samhälle för att det har

förslag.

ju hänt mycket på sistone.
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
-Vi tycker att biskopsgården är ett fint ställe där man känner trygg, man känner sig som en
familj här det är bara kriminella verksamheter som förstör som vistas här i området, det kan
man lösa genom att hitta tillbaka till det fina och samhörigheten. Men nu känns det otryggt att
vistas ute när man hela tiden är orolig att det ska hända något här i biskopsgården. Det har
börjat kännas så på senaste tiden efter att det har hänt mycket här i biskopsgården. Det känns
som att vi bor i en segregation och känner att vi är utanför i samhället för att detta skulle
aldrig hända i ett “finare område”.

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?
Genom att dom kan hjälpa varandra och som dom redan gör nu vandra under kvällarna så
hyresgästerna ska kunna känna sig trygga att gå till och från sina lägenheter. Dom kan även
skapa aktiviteter som förebygger mot kriminaliteten.
Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?
Det behövs resurser för att det ska kunna fungera som pengar och även en lokal där
ungdomarna kan sitta och träffas. Dom behöver även stöd från polisen och stadsdelen.

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Vad kan ni själva tänka er att göra?

Vi vill minska kriminaliteten och tryggare område till hyresgästerna i området. Som sagt

Vi kan tänka oss att skapa aktiviteter för ungdomarna och ett tryggare område för dom som

aktiviteter för ungdomarna som gör att dom kommer bort från gatorna oh göra det till det fina
området vi brukade ha.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Målet är att förebygga kriminaliteten i biskopsgården och att göra det tryggare samhälle för
hyresgästerna. Så att alla i området kan känna en samhörighet och att vi ser fram emot ett mål
att det också kommer hända. Vi vill även få bort utanförskapet i biskopsgården.

Varför behövs det?
För att få tillbaka ett bättre biskopsgården och att vi som bor här ska kunna känna oss trygga i

bor här. Vi skriver till er och hjälper även till vår förening på detta sätt kan vi göra det möjligt.
Vad är det vi pratar för lite om?
Det är segregation här i biskopsgården så att det ska vara blandat så att man kan känna sig en
del av samhället och media svartmålar biskopsgården även, jo det händer negativa grejer här
men även positiva som man inte tar upp.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Att man pratar mycket om gängkriminaliteten och det är många ungdomar som drabbas när
deras namn kommer upp i media även om dom är misstänkta ska man inte ta upp deras namn
och adresser i media innan personen blivit dömd det känner vi är jätte obehagligt..

samhället och inte känna ett utanförskap.
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Förening E1 – Gruppintervju med ledare

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Ge familjer tillfälle att göra saker tillsammans i en förening ger tex mer kunskap om vad som

Vi ledare bor alla i Biskopsgården, flera av oss är även uppvuxna i stadsdelen. Som ledare i
förening är vi övertygade om att vi gör ett viktigt arbete.
Här kommer många barn/ungdomar, även vuxna och tränar flera gånger i veckan.
Svårigheterna i just vår stadsdel är att det är svårt att få en trygg plats då det händer mycket
negativt, så som skjutningar, bombdåd och hot.
Vi ledare få varje tillfälle se till att våra (speciellt) ungdomar kommer till och från träning på
ett tryggt sätt. Detta gör vi genom att hämta och lämna i våra egna bilar. Vi vågar inte släppa
dom på spårvagnar eller bussar. Ungdomarnas föräldrar har ingen, varken ekonomisk eller
annan möjlighet att engagera sig i ungdomarnas träning. Vi har flera samtal i veckan med
oroliga föräldrar där det framkommer tex att dom har ingen bil, dom har ingen möjlighet att
lämna resten av familjen för att köra eller det finns helt enkelt ekonomisk möjlighet. Ställer vi

är bra/dåligt för deras barn/ungdomar.
Hade föreningarna fått mer pengar hade dessa kunnat arrangera fler aktiviteter som är till
gagn för hela området. Så många barn/ungdomar ska fångas upp av något positivt som dom
kan ha gott av hela sitt liv. Ju mer människor som fångas upp i tex en förening som vår, ju
mindre skit på våra gator.
Vems är ansvaret?
Ansvaret för hur det ser ut idag är vår regering som satt fel personer på fel plats.
De som bestämmer hur vi ska fördela våra skattepengar.
Vem bestämmer hur många poliser vi ska ha och vart dom ska vara? Tråkigt att ta upp just
polisens närvaro, men här behövs verkligen en lokal polisstation alt väktare som patrullerar

då inte upp, blir dom hemma och i det långa loppet söker dom andra vägar att få en

dygnet runt.

tillhörighet.

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

Vi vill passa på att säga några ord om vår lokal. Lokalen ligger på Vårväderstorget. Den är för

bidra?

liten, dåligt ventilerad, mycket dåligt skick. Dessutom ligger den i en källare som inte är rolig

Föreningarna kan på många sätt bidra tex att ha en gemensam portal där stadsdelens boende

att gå ner i. Vi känner oss inte trygga. Det har redan hänt ett par incidenter som påverkat oss
negativt. När det kommer ungdomar som vill bråka, hota och markera revir i vår källare har vi
mycket dålig chans att ta oss därifrån.
Vi har fått hantera ett par sådan tillfällen. Man får hålla sig mycket lugn och försöka förklara
för individerna att ingen här vill bråka och att dom är jättevälkomna att komma till oss och
träna. Extremt jobbig för oss ledare då hela situationen är fruktansvärd, vi vet att dom har
både knivar och andra vapen på sig.

kan gå in och se om det finns något som intresserade av. Detta kräver naturligtvis en
reklamkampanj för att alla ska veta vart denna finns.
Föreningarna behöver ekonomiskt bistånd i mycket högre grad än idag. Vi anser i vår
förening att vi hade behövt en person heltidsanställd som kan driva föreningens intresse.
Skulle var obligatoriskt att ha en person anställd. Vi ledare och styrelsen lägger ner ett
jättearbete. Vi är inpräntade med att det är fint och ärofyllt att jobba gratis. Må så vara, men
detta tar över våra liv mer och mer. Hur länge ska man orka, när vår ork tar slut finns inget

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

föreningsliv längre.

Mer familjeaktiviteter.

Vad kan ni själva tänka er att göra?

Mer stöd till de lokala föreningarna.

Redan idag försöker vi ha:
Lovaktiviteter
Extra tjejpass
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Extra läger

Förening E2 – Gruppintervju med styrelse

Ser vi att det finns behov av extraträningar sätter vi in det omedelbart

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Vi försöker ordna extrajobb till speciellt utsatta ungdomar

Vi ledare bor alla i Biskopsgården, flera av oss är även uppvuxna i stadsdelen. Som ledare i

Vi har funderingar på att starta upp en liten enkel fika där man kan köpa sig en dricka eller en

förening är vi övertygade om att vi gör ett viktigt arbete.

kopp kaffe. Detta för att få så många människor uppmärksamma på att vi finns.

Vi kan svara på hur det är att verka som förening i Biskopsgården då styrelsemedlemmarna

Vad är det vi pratar för lite om?

bor på andra platser på Hisingen och i Göteborg.

Hur bra Biskopsgården är, vilka underbara människor som bor här.
Hur vi ska visa vägen till ett fint vuxenliv för våra barn och ungdomar. Nu går det mest ut på
att rädda dom från kriminalitet.

Att verka som förening är något som känns som ett otroligt viktigt arbete i Biskopsgården.
Föreningen är välbesökt av ungdomar boende i stadsdelen och verkar till lika delar fungera
som idrottsförening och fritidsgård. Ungdomarna trivs bra hos oss och kommer flera gånger i
veckan.

Många av ledarna bor i området, vi gör ett bra arbete för området.

Att verka som förening i Biskopsgården är också svårt. Vi är ekonomiskt utsatta på grund av

Vad är det vi pratar för mycket om?

vårt klientel och vår geografiska placering - det är inte lika attraktivt att träna i denna

Kriminalitet.

stadsdelen som på andra platser i Göteborg, och de som söker sig till oss har inte de
ekonomiska förutsättningarna för att vi ska kunna ta ut en högre medlemsavgift - som vi

Hur vi ska koordinera våra hämtningar/lämningar av våra ungdomar.

kanske hade behövt för att kunna uppgradera vår lokal osv.

Övriga kommentarer:

Det är också svårt på grund av nuvarande situation i stadsdelen med oroligheter, sprängdåd

Vi hoppas att alla våra svar på något sätt ska kunna påverka.

osv. Den lokal vi idag har känns begränsad ur ett säkerhetsperspektiv och även ur ett
storleksperspektiv men med våra förutsättningar är det svårt att hitta en större och bättre
placerad lokal.
Dock överväger alla positiva delar att verka som förening i Biskopsgården när vi ser
skillnaden det gör i enskilda individers liv. Vi har inga planer på att byta stadsdel utan vill
finnas kvar.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Flera saker. Synen på stadsdelen - många ser bara gängbråk och skjutningar och missar allt
det fina som finns i närheten. Säkerheten - att kunna vara ute på kvällen efter skymning och
inte känna en osäkerhet.

54

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

55

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
•

Mer ungdomsaktiviteter
o Fritidsgård
o Idrottsmöjligheter
o Utegym (upplyst)
o Fotbollsplaner/basketplaner

•

Mer familjeaktiviteter

•

Händelser på biblioteket, tex sagostunder och liknande

•

Mer levande affärsmiljö
o Tex Vårväderstorget - liva upp

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
•

•

Föreningarna i Biskopsgården kan bidra genom mer aktiviteter tex lov-aktiviteter och
liknande. Att synas och höras mer så att det blir tydligt vilket utbud som finns i området.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Annonser, prova på träningar, riktade pass som tex tjejträningar, lov-aktiviteter, gå ut och
informera i skolorna, vara med på olika aktiviteter som tex stadsdelen sätter upp på helger på
olika torg osv osv - men då behöver vi stöd för att kunna skaffa fler resurser, vi är pressade
redan idag.
Vad är det vi pratar för lite om?
Hur bra Biskopsgården är, vilka underbara människor som bor här
Vad är det vi pratar för mycket om?

Stadsdelen blir mer levande, en levande stadsdel lockar mer folk, mer folk ger mindre

Sociala problemen, kriminaliteten, skjutningar osv. Alla vet redan att det sker och det finns

utrymme för oönskade/ljusskygga aktiviteter

redan rädsla och osäkerhet. Den behöver försvinna och de som orsakar den behöver försvinna.

Aktiviteter för ungdomar gör att de håller sig sysselsatta, även om de inte kan vara

Då behöver vi stå starka och hålla emot.

hemma, ungdomarna blir sedda och hörda och hamnar mindre i aktiviteter som inte är
lämpliga - mindre risk för att “driva runt”
•

Stadsdelen upplevs på sikt som säkrare

Vems är ansvaret?
Delat - dels stadsdelens eget, dels stadens i stort. Det handlar om att fördela resurser, skapa
möjligheter och tillfällen för företagare och föreningar.
Ansvaret är även medborgare i stadsdelen, och de som verkar i stadsdelen.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Vad som behövs för att föreningarna ska kunna bidra är ett sammankallande och
koordinerande oberoende organ - det ska inte hänga på enskilda föreningar. Detta organ skall
fungera som projektledare och se till att ideer omvandlas till handling. Det behövs också
resurser (ekonomiska och i form av personer). Föreningarna i området är ofta redan korta om
både pengar och resurser och behöver stöd för att orka jobba ytterligare ideellt. Det kan även
krävas utökat ekonomiskt stöd till föreningarna för att kunna engagera fler resurser.
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Förening E3 – Gruppintervju med medlemmar/barngrupp

Vad kan ni själva tänka er att göra?

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

-Vi kan vara hjälptränare.

-Älska idrotta

-Vi kanske kan hjälpa de yngre barnen med läxor.

-Äta nyttigt

-Hjälpa till att sälja om klubben öppnar ett cafe.

-Många snälla människor

Vad är det vi pratar för lite om?

-Läskigt när det händer hemska grejer.

-Hur bra Biskopsgården är, vilka underbara människor som bor här.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

-Hur många barn det finns i Biskopsgården.

-Större lokal så att vi kan göra mer saker.

-Många barn gillar att spela fotboll och träna.

-Satsa mer på idrotten.

-De flesta som är här är bra människor.

-När man idrottar har man inte tid att göra dumma saker

Vad är det vi pratar för mycket om?

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

-Att det är farligt.

-Om satsar mer på idrotten kan fler lära känna varandra.

-Skjutningar och kriminalitet.

-Man kan ha läxhjälp i klubben innan träningen.

Övriga kommentarer:

-Lära sig att att jobba på ett cafe.

-Vi hoppas att vi ska få en ny och stor lokal.

-Hjälpas åt med de yngre barnen.
Vems är ansvaret?
-Dom som bestämmer.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
-Dom vuxna kan lära barnen olika bra saker.
-Det behövs en bra plats att vara på.
-Ledarna är borta från sina familjer, man kan hjälpa dom också om man har fler ledare.
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Förening F1 – Gruppintervju med styrelse

Utveckla ett nationellt nätverk där föräldrar från olika stadsdelar delar idéer och erfarenheter

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

områden kommunicerar med socioutsatta områden. Skapa broar mellan olika världar. Detta

Det är roligt att bo i Biskopsgården. (5 av 6 i styrelsen är bosatta i Biskopsgården nu, 1 har

kan skapa mer förståelse.

bott i Biskopsgården). Det är gemenskapen här som gör det roligt att bo här. Öppenheten, man

Varför behövs det?

känner sig inte utanför, känner sig hemma när man är i Biskopsgården (säger den som flyttat

Just nu är det mycket trösklar, mycket administration och jobb om man ska utveckla. Man vet

ut). Alla är välkomna, ingen sticker ut. Det är det bästa. Man träffar alltid på folk man känner
när man är ute.
Ibland blir man orolig när det smäller och sprängs här. Som tonårsföräldrar är man orolig att
släppa sina barn på kvällstid. Man går inte runt med rädsla men man blir orolig när saker
händer.
Ibland känner man att man vill flytta men samtidigt vill man inte vända ryggen mot området.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Det finns ett oförtjänt kritik mot området. Visst har vi problem med att några barn som
hamnar i kriminella miljöer. Vi får inte glömma att de är så få i antal. Allt är inte negativt här.

inte vart man ska vända sig. Man behöver hjälp och stöttning för att lättare göra ideer till
verklighet.
Ex, ge En kontaktperson från kommunen till föreningarna att kontakta regelbundet. Där
föreningarna lätt kan kontakta och få konkreta idéer, hjälp med allt pappersarbete osv.
För barnens framtid behövs detta.
Vems är ansvaret?
Alla är ansvariga. Från statsminister till lokalpolitiker och varje individ i området. Dock har
staten de resurser som behövs.

Vi vill förändra samhällets syn på området. Dokumentera det som är bra. Ansvariga gör

Föräldrar har mycket ansvar i barnens liv.

insatser som visar det som är bra i området. Förändra bilden av Biskopsgården.

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?

Jobba mer med att inkludera föräldrarna i samhället. Föräldrar ska integreras mer. För

Föreningarna kan vara en språkrör mellan politikerna och invånarna. Det finns ett gap emellan

nyanlända sätta in utbildningar om hur det svenska systemet fungerar, vad som är viktigt för
barnens utveckling osv.
Mycket problem ligger hos familjer, det vi ser är att det finns redan mycket insatser mot barn
och unga men om man inte får med föräldrarna lyckas man inte hela vägen.
Föräldrar i Biskopsgården behöver krav på sig. Ex sätta krav på att medverka i barnens

de idag. Där kan vi föreningar aktivt jobba.
Fortsätta erbjuda olika aktiviteter, för att aktivera människorna. Föreningarna kan stå för en
rolig och aktiv liv för invånarna.
Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?

aktiviteter, eller sätta krav att skicka barn till minst en aktivitet.

Mer bidrag, mindre administration för föreningarna, lokal behövs, vi har stor behov av en stor

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?

utbildningsriktade aktiviteter. Vi skulle lätt kunna bygga ut vår verksamhet med en stor lokal.

Göra det enkelt för föreningarna i området att bedriva sin verksamhet. Ex om man vill starta
läxhjälp ska man beviljas resurser, i form av bidrag, lokal osv.
Om nån vill göra något nytt för området kan politiker och ansvariga stötta de med alla medel.
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med varann. Som ett forum. Få fler i samhället att kommunicera med varandra. ”Fina”

lokal för att öka med olika aktiviteter för alla åldrar och även starta andra kulturella och

Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vara med våra egna erfarenheter. Hjälpa till att översätta om någon behöver det. Hjälp med
läxor. Skriva cv, söka jobb.
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Vad är det vi pratar för lite om?

Förening F2 – Gruppintervju med medlemmar/kvinnor

Rasism, man blundar för att andra delar av samhället ser ned på oss. Att vi ”förstör”. Vi pratar

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

för lite om att människor från ett ”visst” område, med ett annat utseende, kanske ett annat
namn, har svårare att komma in i samhället, få bra utbildning, få ett jobb, få bra
förutsättningar att bli goda förebilder för de efterkommande. Det är där vi behöver egentligen
förändra om vi ska lyckas med ett jämlikt samhälle.

Biskopsgården är ett fint område med fint natur. Det är positivt med människor från många
olika kulturer. Man känner sig hemma i det mångkulturella. Många delar samma bakgrund
med en själv, och man trivs bra med människor som kulturerna är nära varandra. Dock är vi
med barn i ungdomsålder känner oss väldigt oroliga. Vad ska hända med våra barn, kommer

Vi pratar för lite om barnens framtid och deras förutsättningar. Vi pratar för lite om föräldrar,

de hamna snett, bli kompisar med ”fel ” personer osv. Den oron har blivit mycket starkare

om vilken roll de har, och hur mycket stöd de behöver.

varje gång det smäller i området.

Vad är det vi pratar för mycket om?

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Om kriminalitet, det negativa lyfts mer än det andra. Många politiker som inte känner till

Skolorna i området behöver förändras. Vi upplever att skolansvariga inte bryr sig om skolan.

området kan stå i media och prata om kriminaliteten och säga sina råd, när det egentligen är

De tar inte tag i saker seriöst. Vi har sett att ”okända” går runt skolgårdar, ger cigaretter till

människorna som bor här som vet vad lösningarna är.

eleverna, pratar med de osv, och skolansvariga gör inget åt detta. Barnen behöver bra skolor
och bra utbildning här.
Föräldrar behöver också stöd och särskild de nyinflyttade med vägledning i detta nya
samhälle.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?
Det behövs ställen för ungdomar att gå till på fritiden. En till fritidsgård tex behövs kring
vårväderstorget.
Det behövs också mer bostäder efter behoven här, så att folk inte flyttar ut från området.
Varför behövs det?
För att ungdomarna ska ha någonstans att gå till för att träffas. För att storfamiljer tex ska
kunna hitta bostäder som passar de i Biskopsgården och inte flytta ut. Viktigt att behålla
människor i området som blir tvungna att flytta ut pga bostadsbristens skull, eller att det inte
finns något efter deras behov.
Vems är ansvaret?
Invånarna har ett ansvar att bry sig om området. Föräldrarnas ansvar att bry sig om skola och
barnen. Politiker och kommun har ansvar att sätta in insatser och resurser.
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Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?

Förening F3 - Gruppintervju med medlemmar/män

Föreningar kan ordna möten med föräldrar. Informera nyanlända om hur samhället fungerar

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

här. Ordna olika utbildningar. Ordna mer aktiviteter för barnen.
Vad behövs för att föreningarna skal kunna bidra?
Föreningarna behöver lokaler och stöttning av kommunen.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Var och en kan ta ansvar för sitt barn. Bli mer delaktiga i sina barns liv. Skicka de till
aktiviteter på fritiden. Bli bra förebilder för sina barn. Vi vuxna behöver också träffas mer och
prata mer om våra problem.
Vad är det vi pratar för lite om?
Vi pratar för lite om lösningar till problemen. Det är ingen som tar första steget till att göra
något åt problemen.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Vi pratar mycket om kriminaliteten, oron vi har, tryggheten i området.

(2 av deltagarna bor i Biskopsgården, en är uppvuxen här men har flyttat från Biskopsgården
och den fjärde bor nära Biskopsgården.)
Det känns inte längre tryggt att bo här. Kriminaliteten påverkar negativt hur man trivs. Man
ser att kriminaliteten går mot lägre åldrar och att fler och fler dras in i det. Det går åt fel håll
hela tiden i Biskopsgården. Detta gäler även skolor. Allt sämre kvalite på skolorna. Fler och
fler elever som inte klarar de grundläggande ämnena är oroande.
Det känns som att Biskopgården går längre och längre bort från övriga samhället. Människor
är fast i området. Får inte möjlighet att träffa andra delar av samhället. Integrationen sköts
katastrofalt.
Barn och unga som växer upp här har ingen koll på övriga samhället.
Det finns positiva saker man kan lyfta och utnyttja som ex närheten till centrum. Svarte
mosse, och fantastiska naturområden här hittar man inte överallt. Det finns potential för orten,
om man använder det på rätt sätt.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
En upprustning behövs i Biskopsgården. Fräschare byggnader, finare torg, moderna
utemiljöer behövs. Mer belysning och upplysning av områden. Ett exempel titta på Backa som
haft dålig rykte länge. Upprustningen har gett effekt där.
Kulturlivet behöver utvecklas. Mer kultur till Biskop för att föra samman människor.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården
Skolan, satsa på skolan genom mindre klasser, mer stöd till eleverna så att de når bättre
resultat.
Stöd till ungdomar. Mentorer till ungdomar på skoltid och på fritiden. Behövs mentorer till
hela familjen också, eftersom en del människor har svårt att anpassa sig.
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Det är viktigt att föräldrarna får stöd och hjälp i att komma in i samhället. Annars kommer

Vad kan ni själva tänka er att göra?

man inget vart om man bara jobbar med barnen.

Tänka på att vara bra förebilder från Biskopsgården. Kanske vara mentorer för unga. Personer
från området som har lyckats, de kan påverka mer.

Mer förebyggande arbete för barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Mer samarbete
mellan skola och hem.
Varför behövs det?
En upprustning av Biskopsgården med moderna och fina utemiljöer lockar hit en mer
blandning av folk, och inte bara de med dålig ekonomiskt ställd. De biskopsbor som vill köpa

Vad är det vi pratar för lite om?
Familjernas ansvar, man lägger mycket ansvar på politiker, men inte individen.
För lite om alla positiva saker som sker, och även för lite om personer som klarat studier och
lyckats bra i livet som är från området.

eget bostad men inte hittar det de söker flyttar ut från området. Viktigt att behålla folk som
bott här länge och erbjuda det boende de är ute efter för att få den blandning av äldre och

Vad är det vi pratar för mycket om?

nyinflyttade.

För mycket om politikernas brister. Man vill lägga allt ansvar på de.

För att vända på en dålig utveckling, för bättre skolresultat, och för att förebygga kriminalitet i

Man pratar mycket om kriminalitet

ung ålder.
Vems är ansvaret?
Politiker genom bostad och arbetsmarknad åtgärder, samhället, familjer, individer.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?
Föreningar kan jobba mer med att locka ungdomar till aktiviter. De kan tex ha samarbete med
skolan och polis. Märker att en unge är bråkig på träning, skall en förening kunna ta det
vidare. Få till ett samarbete mellan alla parter, familj, skola, polis.
För att locka fler barn till aktiviteter kan föreningar gå till skolor och berätta, locka till sig
barn, kanske ordna en aktivitetsdag på skolan, där olika föreningar kommer och visar upp sina
aktiviteter.
Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?
Ekonomisk resurs och även utbildning allt från hur man skall handskas i olika situationer, hur
tolka signaler från barn etc.

66

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

67

Förening G1 – Gruppintervju med styrelse (transkriberad intervju)
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

kollektivtrafiken? Folk som flyttar in i sina lägenheter/radhus/villor tar också kollektivtrafik
och när det står helt plötsligt 30 pers (om inte mer) på varje hållplats, varför görs det inga

-Jag tycker att det är jättetrevligt att bo i Biskopsgården. Sedan brukar man alltid påverkas av

åtgärder där? Ta in fler spårvagnar eller ersättningsbussar!

medias bild, men när de skriver något negativt om Biskopsgården så brukar jag alltid mejla

Jag tycker att stadsdelen har försummat mycket för boende i området. Tycker att fler som bor

om och skriva att det inte stämmer :-) Och, alltid när jag pratade med andra så när de får veta

i Biskopsgården med relevant högskoleutbildning borde få jobba på stadsdelskontoret. De har

att jag är från Biskopsgården så är deras reaktion - Oj, det är farligt där! Och då fick jag alltid

mer hands on information om området och kunskap om hur de skulle kunna hjälpa

säga nej, det är det inte och påvisa det trevliga istället och allt som finns i Biskopsgården som

Biskopsgården upp på benen igen. För de som jobbar på stadsdelskontoret jobbar här 9 - 17

inte finns någon annanstans. Så, det är jättetrevligt att bo här, det finns mycket att göra,

och byter miljö när de åker till andra sidan av stan, men en som bor och jobbar här skulle det

mycket verksamheter som är runt omkring, mycket att göra på biblioteket. Men även utanför

var annorlunda…

Biskopsgården som på Lundby. Personalen på Biskopsgården (de som jag känner till) när jag
frågar om olika saker och vill veta mer så brukar de alltid att vara behjälplig och hänvisa
vidare till andra (dvs jag får hjälp med det jag frågar efter).
-Jag har inte bott här men har jobbat i Biskopsgården i nästan tio år. /…/ Jag trivs skitbra att
jobba i Biskopsgården. Jag håller med om den mediabilden som finns, samtidigt så vet vi att
det finns ett fåtal i antal som människor som styr bilden som når ut av stadsdelen, trots att det
kanske handlar om 100 personer...När det bor 30 000 människor i Biskopsgården. Alla vet
rent logiskt att Biskopsgården inte kan vara så som den framställs, att det skulle vara farligt att
vistas där. Men, allmänt jag tycker att Biskopsgården är fint, det finns en fin natur alldeles
nära, det finns massa bra människor från precis hela världen där alla språk är representerade,
det är just att jobba och verka i en multikulturell- och mångspråkligmiljö. Man får intryck från

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
-Biskopsgården är avlångt, och det krävs en uppsökande verksamhet, en satsning för att man
skall komma längre norrut /…/ Exempelvis som Biskopsgårdens Dag, Kultur Camping då
förflyttar man sig från Södra Biskopsgården till början av Norra Biskopsgården. Och alla som
vill till biblioteket måste ta sig till Vårväderstorget ända från Norra Biskopsgården som inte
har den närheten till området liksom de som bor där, och jag tänker att det hade varit rimligt
om det fanns ett bibliotek på Friskväderstorget, att man skulle täcka in Biskopsgården bättre.
Alternativt ett i varje ände; Länsmanstorget, Friskväderstorget och den befintliga på
Vårväderstorget. Det är många hållplatser om man skall skicka iväg sina barn, det är inte
gångavstånd.

många och det är bra. Det känns både roligt och nyttigt.

-Jag skulle vilja förändra känslan av Biskopsgården som ett tråkigt bostadsområde utan några

Biskopsgården har fina områden som radhusen vid Ryaskolan som inte tillhör standarden

butiker, kulturella aktiviteter som boende eller besökare kan ta del av. När man kommer till

liksom (ok de är från 1958), utan det är jättebyggnaderna och punkthusen etc.

Biskopsgården från stan så är allt det roliga slut (ok vi har biblioteket men det har också

-Det är bra att bo här, nära till naturen, vi har Sjumilastigen och Svarte Mosse som är
underbar plats att visas i.
Men, visst känner man av att det är mindre resurser som tilldelas skolorna, det är fler barn i
klasserna och färre lärare om inte vikarier, mindre aktiviteter eller verksamhet efter skolan än
på 90-2000 talet. Nedlagda fritidsgårdar även om stadsdelen vet att det finns ett behov!
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Samtidigt så tänker jag på att det byggs som aldrig förr, men hur tänker man kring

begränsat utbud). Jag vill ha levande kulturliv där vi kan ta del av levande musik från lokala
musiker från Biskopsgården, teater, bio, eller bara få hänga med trevligt folk. Allt detta skulle
kunna generera jobbmöjligheter till folk som är intresserade av detta. Vi vill ha något i likhet
med Blå Stället här i Biskopsgården. Varför skall man kombinera idrott och kultur, varför kan
man inte separera det? Kolla vad som hände med Sjumilahallen!!!

Stadsdelen (dvs de som är ansvariga) har medvetet valt att inte aktivt arbeta för detta. Jag

En annan sak som jag skulle vilja ta upp är att jag träffade på en senior häromdagen som

jämför alltid med Torslanda eller Björlanda, de är bara andra sidan vägen/skogen. Beror det

efterfrågade aktiviteter för seniorer. Hon ville träffa andra för att prata och umgås, abonnera

på att föräldrar är mer pålästa och kräver mer för sina barn eller är det så att politikerna är mer

en buss för att åka på utflykt eller annat kul! Så fler mötesplatser för seniorer på flera

generösa där? Varför försummar man behoven i Biskopsgården som är så påtaglig!

strategiska platser i Biskopsgården.
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Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
-I och med corona så är ju allt annorlunda, men för att kunna utveckla verksamheten så skulle
man kunna ha mindre filialbibliotek i området. Och det behöver inte vara så stort som på
Vårväderstorget, utan en mindre där boende har möjlighet att låna, lämna, reservera och
kanske ta del av annan aktivitet. /…/ Bara för att möta de som bor på Friskväderstorget och

studie och där de har massa med prylar där man skulle kunna jättemycket med. Men det är
kanske inte lockande om det man ser upp till dem som är några år äldre som helt plötsligt har
pengar. Det är svårt problem att ta tag i men ju mer föreningar har aktiviteter desto större
möjlighet finns det att fånga upp de som är i risk för detta.

omnejd, ngr timmar i månaden. Man skulle kunna ha flera parallella prova på aktiviteter som

- Restauranger, caféer någon sorts uteliv saknas där, och det är någonting vi behöver arbeta

bokcirklar, språkcafé även för barnen då det finns en liten scen där...Men det är svårplanerat

för. Stan tar slut efter Vågmästareplatsen sedan är det dött….

iom corona…

-Känslan av inlåsthet! Man vill ju tex handla men då måsta man ta sig till Nordstan,

-Det jag skulle vilja utveckla mer i Biskopsgården är mötesplatser. Där folk kan träffas och

Backaplan eller Frölunda. Det känns tråkigt, varför kan man inte ha något på Länsmans där

umgås, vara delaktig i någon aktivitet etc. Att vi har flera sådana ställen i Biskopsgården. Ett

det finns stora utrymmen som de kan bygga på. Sedan finns det folk som är “rädda” för att

stort kulturhus eller två mindre.

komma hit. Så, shoppingcentrum skulle kunna lyfta bilden av Biskopsgården och skapa

-Idépunkten på Friskväderstorget var ett tag s.k. mötesplats med aktiviteter som
medborgarkontoret hade (eventuellt), sedan var Bo Bra processen involverad med i
stadsdelsutvecklingen, men riktig “mötesplats” var den kanske inte. Den blev det i och med,
Meeting Plays fick låna lokalen under sina aktiviteter på torget så som under Kultur Camping
och annat. Så, Meeting Plays gör bra saker på torget där barn och vuxna kan ta del av deras
aktiviteter, annars så är det ganska tråkigt där. De har stora visioner med att Biskopsgårdens
teater, ha en biograf eller ett kulturhus som Frölunda kulturhus Att man samlar många
verksamheter under samma tak som simhall, med mera...eller Blå Stället..
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
-Ett kulturhus eller fritidsgårdar och mötesplatser gör att människor fångas upp och får känna
sig delaktiga i sina närområden oavsett om det är för aktivitet det handlar om. Fånga upp
ungdomars intressen och få dem att utvecklas i sina idéer eller åtagande. Det finns en
rastlöshet här och det beror dels på att det inte finns något att göra här i området. Vi behöver
utveckla, bygga kulturhus och fritidsgårdar och mötesplatser att folk träffar andra och blir mer
bekväm och trygg i sin bostadsområde…
Jobb till långtidsarbetslösa. Få bort känslan av varför dissas jag av samhället?
- Vi vet att det finns kriminella element och att många har socioekonomiska problem, känslan
av att inte ha förebilder som man kan se upp till, utan man vet att man kommer ingenstans då
är frågan varför jobba, varför plugga då går man kanske inte heller till fritidsgården om det
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även finns mängder av aktiviteter för ungdomar etc...Vårvinden är väldigt välutrustad med

trygghet, och välkomnande för de som inte bor här, därmed få folk från exempelvis Torslanda
komma hit för att handla eller ta en kopp kaffe på någon fin café som också finns inne i stan,
istället för att ta sig till andra sidan av stan.
Vems är ansvaret?
- Det är en samhällsomvälvande diskussion. Det krävs en vilja och den finns, ex. Kultur
Camping. För Biskopsgårdens dag är något som är uppstyrstyrd från stadsdelen. Men Kultur
Camping är mycket uppstyrt men kaosartad och det märktes att alla bidrog, som kämpade och
planerade och som sedan genomförde och det tycker jag är coolt! Då ser man, dvs den viljan
krävs av vilken förening du än är engagerad i att man på något sätt ha den, den vilja att göra
något för att göra något som är bra för så många. Och där kommer samverkan kommer in. Där
var det Meeting Plays som drog i hela den grejen iom Kreativa Platser i Biskopsgården, de
fick pengar utifrån men de samordnade, koordinerade allt, alla viljor som kämpade för att
göra detta tillsammans för någonting bra. Vilket är stort organisatoriskt pussel. Där tror jag att
delmos projektet kan bidra med mycket, genom att de får dessa kontaktytor mellan alla
föreningarna. Att få igång täta samarbeten.
Man måste också ha pengar och resurser också.
- Jag tycker att politikerna och stadsdelsnämnden har också ett ansvar. De hörsammar inte
boendes behov och åsikter och försöker förverkliga det (i det mån det går). Ett kulturhus har
man diskuterat jättelänge, men vad blev det utav det? En Sjumilahall som inte används än
bara för fotboll och basketplan? Ingen kultur finns där och inga andra aktiviteter eller

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

71

verksamhet får ens komma i närhetens av byggnaden! Så varför inte satsa helhjärtat på idrott
och kultur separat? Det är klart bättre med renodlat kulturhus eller idrottshall. Liksom Vingen
på Torslanda så finns det kultur under samma tak som biblioteket. Men sedan vet jag inte om
staden kommer att bygga något här, då det byggs ett kulturhus på Backaplan som kommer stå
klart inom snar framtid. Biblioteket i Glaciären kommer att flytta dit, likaså biblioteket i
Bergsjön kommer att flytta in i kulturhuset som kommer att byggas där. Det kommer
troligtvis inte byggas något här…
-Vi skulle kunna ha Höstväderstorget 1 som Biskopsgårdens kulturhus! Byggnaden har
potential för alla aktiviteter som vi vill ha och driva genom :-)
-Jag är tveksam till att det skulle bli något kulturhus här i Biskopsgården ifall det byggs en på
Backaplan. De kommer att säga att det är för nära.
-Jag tycker att vi har också lite ansvar vi som bor här. Att vi får göra våra röster hörda om det
är något vi vill göra. Det kan vara svårt med att komma fram med idéer när man är en enskild
person, men det är genom föreningar som man kan göra någoting, att man skall få det genom.
Att det är en forum att lyfta det man vill och åstadkomma.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?
-Dvs att ta vara på och lyfta sina medlemmars röster. Om man har man en bra idé så behöver
man inte begränsas till sin egen förening utan man kan dela med andra och målsättning är att
lyfta stadsdelen, och det är något bra för alla som bor och verkar här.
- Hitta expertiser och kompetenser som finns överallt. det är också lite så /föreningen/ har
jobbat lite grann. Att plocka in medlemmar som har något, som kan något som de vill

Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?
-Resurs, bidrag från staden för att genomföra själva projektet. men samtidigt så behöver de
personerna som kom med idéerna de skall själva också delta i projektet och utveckla så att de
inte bara kommer med en massa idéer och låter andra jobba vidare med det. Och givetvis stöd
från samhället.
Men även att föreningar kan söka fler bidrag genom selektiv bidragsansökan för att kunna
generera pengar för fler aktiviteter riktade till boende i området.
Sedan allt vi gör och riktar oss till är de som är arbetslösa, långtidssjukskrivna etc som inte
har pengar att lägga på aktiviteter som kostar. Allt som föreningar gör är ju att boosta
människor, och då känns det konstig om man ska sno dem på pengar när dom inga har. Vi
kommer därför behöva resurser utifrån av den anledningen att det inte är resursstarka personer
som är våra medlemmar ännu.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Genom att vara delaktig i de föreningar där man vill tillhöra, vara med och medverka. Man
skall inte bara vara där och lyssna utan medverka på något sätt också. Gå till handling,
konkretisera idéerna iallafall. /…/
Vad är det vi pratar för lite om?
Vad vi vill göra, hur vi vill göra det. Vi har en idé men hur bygger vi vidare på det? Jag tycker
inte att vi pratar mycket om hur vi kan uppfylla våra idéer, utan vi pratar om en idé och efter
en månad så pratar man inte om den.

förmedla vidare med - vad kan du bidra själv med? Det är kanske så alla föreningar arbetar?

-Jag tycker att vi genomför en del men, jag tycker att vi pratar för lite om hur vi kan dra in

Det är så man kanske hittar de kunniga människorna. Detta märkte man tydligt under Kultur

nya medlemmar. För vi är en väldigt aktiv styrelse, och mycket av verksamheten hänger på

Campingen där det fanns skickliga musiker, bildkonstnärer, poeter...allting! och

oss. Vi har många idéer men vi kan också köra fast i våra egna hjulspår ibland. /…/ Det finns

uppenbarligen så fanns de här! och att man har lyckats samla allihop till en kulturdag, dessa

potential för att få in fler medlemmar genom att ha en bredare aktivitet. Bredda vår

människor skulle kunna fylla aktiviteter på ett kulturhus dagarna ända...

medlemsbas, fånga upp deras intressen /…/. Men vi vill också ha vanliga besökare som får

-Genom att vara föreningsaktiv så finns det möjlighet att knyta kontakter med folk som är
likasinnade och som vill göra något tillsammans. Föra talan vidare där det ligger lite eget
ansvar på oss också som nämndes tidigare.

upp ögonen för hur mycket man kan göra och deras engagemang, det tycker jag att vi pratar
för lite om.
-Bättre marknadsföring, vilket kommer bli bättre i och med delmosprojektet och deras
hemsida och få veta vilka föreningar som finns och hur man kan kontakta dem.
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-Man vill ha engagerade lokala människor, och allting handlar inte bara om att konsumera
kultur utan det handlar också om att producera, bli en del av makerspaces och det är något
som kommer mer och mer /…/ hela tiden och för att få igång den verksamheten så vill vi få

Övriga kommentarer:
-Vad blir slutresultaten av dessa gruppintervjuer?

med lokala invånarna som ta sig an och initiera aktiviteterna. Lokalen och personalen finns
men engagemanget måste komma från folk som bor här. Föreningen måste synas mer ifall
folk inte vet att de får ta plats.
Vad är det vi pratar för mycket om?
-Vi pratar jämt jättemycket om allt! :-)
-Resten av det som vi pratar för lite om. /…/
Pratar man mycket om någonting så är det säker något bra det med som man vill utföra på ett
eller annat sätt och vill påminna varandra om att inte glömma detta och detta...exempelvis. Så
jag ser inte det som en nackdel att vi bortprioriterar annat för att prata för mycket om något.
-Något som har nämnts tidigare är att man vill förändra bilden av Biskopsgården. Varför bry
sig om det? Man vet att det är så, vi kan göra positiva saker utan ha utgångspunkten att vi
skall ändra världen. Utan man får göra bra saker i situationen. Utan att älta över denna bild för
att resten av Sverige tycker/ eller tror så.. man behöver inte hänga upp sig på det…eller så gör
man inte det?
-Jo, vi gör ju det för att Biskopsgården skall få den här bilden utåt och inte det som den redan
har.
-Det är ju också syftet med projektet att lyfta och synliggöra allt det positiva som föreningar
gör i Biskopsgården.
-Vi behöver kanske inte alltid utgå ifrån att vi behöver förändra något stenhårt. Man kan lyfta
och göra positiva grejer men man kanske inte skall ha utgångspunkten där vi behöver förändra
bilden av Biskopsgården. Om folk är rädda av medial påverkan så kom inte hit - who needs
you?
Det här är inte det vi pratar för mycket om utan ofta känns det som samtalen utgår därifrån att
det är något som skall ändras radikalt, och självklart skall det ändras så att folk får det bättre,
men det finns socioekonomiska problem och det finns problem med kriminalitet också. Men
vi kan inte ändra på alla dessa grejer.
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Förening G2 - Gruppintervju med ledare
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
-Att bo i Biskopsgården är mycket intressant och spännande. Området ligger nära
naturområde, och hela Hisingen är en Ö. Och därmed, specifikt Biskopsgården är omringad
av en natur. Folk som bor här är hjälpsamma mot varandra oavsett vilket land de kommer
ifrån. Folk håller tätt ihop och är hjälpsamma och därmed, så tycker jag att det är en fördel att

lyckas, och jag vet att folk har bytt till andra vårdcentral i stan för att det ger bättre vård och
service. Jag har själv nu bytt till stan.
- Jag har besökt många bibliotek i Göteborg och när jag jämför biblioteket så finns det inte så
många nya böcker, och det kan förbättras lite mer. Jag har också hört att det inte finns några
mötesplatser i Biskopsgården där folk kan träffas och umgås, ha aktiviteter eller bara dricka
kaffe.

bo i Biskopsgården tycker jag både för mig och för hela Göteborg.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

-Jag tycker att Biskopsgården är jättebra för att jag har fått nya vänner, jobb på /…/. Och jag

- Först och främst så ska föräldrar engagera sig. I Biskopsgården så bör det finnas en

håller med om att folk som bor här är snälla och hjälpsamma mot varandra.

föräldraförening där föräldrar gemensamt kan engagera sig och diskutera och ta gemensamma

-Jag bor inte här, men jobbar här och jag tycker att det är ett fint område, men att det finns
många fördomar om Biskopsgården sett utifrån andra stadsdelar i stan. Det vill säga, folk som
inte bor i Biskopsgården är rädd att åka till Biskopsgården. I den stadsdel jag bor i är folk ute
på kvällar och sena nätter, men inte här, och när jag kommer hit för att jobba och slutar sent så
är det inte många människor ute. Folk utifrån kan känna otrygghet men jag tror att det kan
bero på fördomar som finns om Biskopsgården. Jag känner mig säker här i Biskopsgården.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
-Det jag har sett och ser att det behövs en förändring i Biskopsgården gäller skolor. Vi
behöver inte flera/ nya skolor utan det som behövs är lag och ordning. Politikerna skall vara
engagerade på vad som händer i området och att de skall komma in/ rycka in och låta

beslut för att kunna förändra situationen i Biskopsgården, tex. skolorna. Ta beslut om vad de
vill och vad de tycker om och sedan framföra det vidare till politiker eller kommunen så att
man kan få feedback. Men det finns inga sådana föreningar idag. Så det är lite svårt att
förändra där. De kräver alltid att någon håller i det, att ha möte med föräldrar och informerar
om dem. Allt baseras på två saker, rättigheter och skyldigheter. Om man är skyldig för något
så har man rättighet för annat. Därmed, för att kräva sina rättigheter så måste man veta vad
man är skyldig att göra, och här gäller det att föräldrarna är skyldiga till att de inte engagerar
sig tillräckligt i skolan för att det skall kunna genomföras konkreta förändringar. Man måste
kombinera dem två, annars det går inte. Vi kräver att politikerna, kommun skall göra
någonting men vad gör vi själva? Ingenting! Först vi skall veta våra möjligheter och agera
därefter…

föräldrarna bestämma om vad som behöver förändras i skolorna, i området. Om man tittar på

Och detta gäller inte bara engagemang i skolan utan föräldrarna skall vara engagerade utanför

Sjumilaskolan, tex. alla lärare som undervisar där har sagt upp sig, de kommer inte eller så har

skolan också så att det vet vad en 10 åring gör ute på kvällarna sent på kvällen. det är de

de sjukskrivit sig. Barnen har hela tiden vikarier. Och de i sin tur har inte koll eller ordning

föräldrarna skall prata om.

om vad som har hänt. Det är viktigt då det är de som utbildar barnen och det där man kan
förhindra kriminalitet så allting spelar roll. För det är dessa barn som är Biskopsgårdens,
Sveriges framtid. Så det är skolorna som behöver förändras på något sätt. Det är en förändring
som jag vill se.
- Jag vill förändra vårdcentralen i Biskopsgården (på Höstvädersgatan). Det är inte enbart min
åsikt eller egen erfarenhet, utan jag har hört det från flera håll också. Vårdpersonalen hjälper
inte, tar inte patienten på allvar. Jag har försökt få hjälp för min son 5 vid 5 tillfällen utan att

- Jag skulle vilja ha ett gym för kvinnor liksom gym 24. Den på torget Nordic wellness lokaler
är trånga och det finns inga kvinnor som går dit. Det skulle vara bra om det fanns något sådan
här i området för oss kvinnor som inte vill dela gym utrymme med andra män/killar av olika
anledningar. Jag tycker också att det saknas fotbollsplan, basketplan och flera lekplatser här i
området.
-Jag tycker att boende i Biskopsgården har bra sammanhållning och kännas vid diversiteten
som finns i området, vilket är positivt, men samtidigt så kan vi se att detta kan kanske inte
riktigt upprätthållas då det inte finns bra samlingsplatser, mötesplatser som nämndes tidigare.
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Och detta gör att alla tar inte till information som skulle med lätthet spridas snabbare om det

att bedriva olika aktiviteter, kulturella evenemang, musik, med mera, men vilka är det som

fanns sådana mötesplatser. Ställen där barnen kan träffas och leka/spela, föräldrar att mötas

verkligen använder den? Jo, det är folk utanför Biskopsgården som använder och alla som

och prata ta en kopp kaffe eller annat vilket är viktigt att utveckla vilket även skulle stärka

tränar kommer hit med sina bilar utifrån andra områden.

boende och lyfta området som sådant. Det är något som saknas och det är något som vi alla
kan dra nytta av. Detta är inte enbart nöjes skull men det skulle förbättra situationen ännu
bättre med bra följder tänkt i längre perspektiv. Och, att det är olika typer av samlingsplatser/
mötesplatser anpassade till vinter och sommarhalvåret, inomhus på vinter och utomhus under
sommaren.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
- därför att genom att påverka politikerna kan man göra mycket åt frågan om skolan,

- Jag tror att politikerna har ett ansvar, men även boende i Biskopsgården (även Göteborg) har
ett ansvar. Det är genom boendes krafter som vi kan uppmärksamma vilka problem som finns
här och nå ut till olika instanser och skapa en opinion om vad som händer i området men även
prata om det behov som saknas här, för andra som bor här med även de som inte bor här men
jobbar och andra utanför. Att skapa en stark gemenskap och vara delaktig i områdets olika
lokala nätverk för att kunna höja sina röster, och på så vis påverka på ett eller annat sätt med
de som tar beslut.

undervisning och föräldrars engagemang som leder till bättre kontakt med sina barn och

-Jag tycker kommunen/politiker men även bostadsbolagen har ett ansvar för Biskopsgården på

därmed förhindra småbarn att dras in i kriminella banor.

olika sätt

-Att förbättra boende men specifikt kvinnornas hälsa genom att öppna ett gym där kvinnor

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?

kan träna ostört. Bättre hälsa leder till god och tryggt familjeliv vilket i sin tur påverkar alla i
familjen på, men även samhället.

-Frågan är svår men den kan vara enkel också. Om vi tittar på Biskopsgården och frågar hur
många föreningar finns där? Det kan vara 50, 70, 100? Och alla de är föreningar som är

-Att mötesplatser där människor kan träffas som i sin tur skapar trygghet, gemenskap,

registrerade och har adresser i Biskopsgården. Men har de i sin tur en paraplyorganisation

delaktighet i området för man dels känner samhörighet men även bygger relationer till andra.

som föreningarna är sammanslutna för att arbeta gemensamt för ett mål? Svaret är Nej! Det

Och tryggare boende i området skapar tryggare samhälle.

finns inte, därmed varje förenings springer för sin egen race (lopp) vad det är för något. Men

Vems är ansvaret?

även om det inte finns en paraplyorganisation för föreningarna så skulle de ändå skapa något
gemensamt genom att bara samarbeta med varandra, och detta har vi inte sett så mycket av.

-Det jag kan säga är att 75% ligger ansvaret hos politikerna/ kommunen och 25% hos

Om det hade tyck att något behövdes förändras i Biskopsgården så skulle de kunna

föräldrarna (om det är skolan vi pratar om), annars hos boende i området. För att om vi tex.

bidra...men det känns som att föreningarna vill vara för sig själva, de vill inte samarbeta med

två områden som Biskopsgården och Torslanda som har slagits ihop till ett, tidigare var det

andra. Tar kanske avstånd från varandra, istället för att hålla ihop.

två separata områden. Om man tittar på skillnaden skolorna i Torslanda och Biskopsgården
och om man tittar på hur utvecklingen går för båda områden så kan man se att det är två helt
olika värld. Så, politikerna tar inte ansvar för att utveckla Biskopsgården, dvs utveckla torgen,
skolorna, biblioteket, vårdcentral (vi vill ha fler bibliotek i Biskopsgården). Vi hoppas att det

-Jag tycker att föreningar bör träffas en gång i månaden eller varannan månad iallafall för att
kunna uppdatera sig om vad som händer i Biskopsgården, men även ta upp saker som de
själva tänker och tycker, vilka behov det finns och hur de kan arbeta för denna sak.

kan förändras. Och det resterande 25% ligger ansvaret hos folk som bor i området. De bryr sig

-Jag tycker också att föreningarna borde ha mer samarbete med varandra då alla föreningar

inte. De har inställningen om varför får vi inte detta och så struntar de i saken osv... Så det

har olika inriktningar och detta göra att de kommer med flera viktiga synpunkter på hur man

krävs en kombination av dessa två parter för att Biskopsgården skall kunna utvecklas till det

skulle kunna förbättra saker och ting i området. De skulle kunna se på behoven från olika

bättre. Det är vad jag tycker. Boende i område utnyttjar inte det facility som finns tex om vi

synpunkter och komma med förbättringar från olika perspektiv. Och detta skulle gynna

tar Sjumilahallen. Den byggdes faktiskt för att boende i området skulle kunna använda den för
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Biskopsgården. Så bättre samarbeten med andra föreningar än bara fokusera på sig själv och

jag någonting. Det är genom kontakt som jag kan föra över mina tankar och idéer och detta i

sina egna aktiviteter.

sin tur blir från en droppe till två droppar till flera så slutligen kanske en hink med vatten :-)

Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?

-Vi tänker alltid att vi får återkoppling från boende som bor i området, men vi kan också fråga

-Om vi säger såhär, om en förening fokuserar på och bidrar med utvecklingsidéer på 10% av
deras tid på att samarbeta med andra, dvs att vara med i en paraplyorganisation för föreningar
i Biskopsgården, detta skulle innebära att de skulle behålla 90% för sina egna aktiviteter, de
skulle inte förlora någonting på detta.
10% är inte mycket men det betyder mycket när många föreningar tillsammans skapar
någonting gemensamt. Föreningar skulle kunna bidra med jättemycket, om vi tar 10
föreningar och de bidrar med 10% var så skulle det bli 100% och då skulle man ändå
åstadkomma mycket. Det kräver inte mycket energi från folk eller föreningar, de skall bara
vilja samarbeta och vilja göra en förändring. De kan bidra med något. Med lite kan man göra
mycket. De måste vara beredda att offra 10% och inget mer.

de som är föreningsaktiva i området men som kommer från olika håll för diskutera hur man
skulle kunna förbättra eller arbeta, och gå igenom olika teman/ ämnen etc. för att få en
förståelse för vad det som prioriteras av deltagarna. Detta skulle kunnas bearbetas vidare och
utvecklas av alla i området.
-Det finns ingen möjlighet för en som är ensam, men det kan bli enklare om man är en grupp
och det behöver inte vara en förening utan det kan vara din granne, någon du känner från
skolan, jobbet eller annat. Att ta kontakt med folk för att kunna göra något åt saken.
Vad är det vi pratar för lite om?
-Vi pratade tidigare om kriminalitet som pågår i området, folk som värvar en 10åring in i
kriminalitet och säljer droger. Det är det som vi pratar för lite om. Vi pratar också för lite om

- Jag tror också på att engagemang skulle generera mycket. Så boende behöver vara mer

hur polisen kan engagera sig och hindra de barnen värvas till kriminaliteten samtidigt försöka

engagerade och var delaktig men även folk utifrån som kommer hit för att delta i olika

få med föräldrar så att de kan förändra bilden av Biskopsgården gällande kriminalitet. Även

aktiviteter så skulle man kunna fråga dem om vad de tycker att man skulle kunna förändra

utanför, inte bara i socialmedia utan att vi pratar för lite om det här i Biskopsgården.

eller vilka behov de ser som behövs här eller annat så att man får in en utomståendes

Samtidigt så prata vi för lite om hur politikerna skall kunna engagera sig för att förändra

perspektiv också, och då skulle vi kunna förbättra området, Biskopsgården.

bilden av Biskopsgården. För att de pratar mycket om Biskopsgården på media etc. om

Att föreningar samarbetar och att de tillsammans kan förbättra åtminstone kunna ta upp fråga
och arbeta med den. Träffa andra föreningar.
-Jag tycker att de skulle kunna fixa området genom att samarbeta med varandra, och om det är
större problem så skulle de kunna skriva en rapport för att skicka det till politikerna i området.

kriminalitet men det görs ingenting. Och folk i Biskopsgården pratar inte om detta! Det håller
tyst. Vi pratar för lite om kriminalitet.
Vi måste vara med uppmärksamma om vad som händer och sker omkring oss, men folk vet
inte så mycket.

De måste prata, d.v.s en person måste kunna prata andra så att andra kan vara delaktiga i

-Jag håller med, ibland så läser man på tidningar och hör det på nyheter om kriminaliteten i

samtalen, i problemen eller vad det nu behövs att ta itu med

Biskopsgården. Men när man är här och frågar boende om det är verkligen så, så säger det att

Vad kan ni själva tänka er att göra?

det är fördomar som finns om området utifrån. Det är media som har förstorat det etc. Men det
finns kanske några som säger att det stämmer och någon anna att den person känner sig rädd/

-Ja, jag är en droppe i havet. Okey, jag kan inte göra någonting själv, men om vi är

otrygg när jag promenerar på kvällen. Jag tror inte att det är fördom utan det är på riktigt och

tillsammans så kan vi göra någonting iallafall. Jag kan bidra med något, vi kan göra något

att det är viktigt att vi pratar om detta här i Biskopsgården. Vi måste lösa detta här på plats

tillsammans, men det är svårare när man är själv. Men man måste vara med en grupp för att

med boende, föräldrar, skola, personal, politiker, kommunala tjänstemän etc…Vi parat också

förändra någonting. Så för min del är att en droppe i havet, vi måste engagera alla och då blir

för lite om kvinnor deltagande i samhället, så för ett mer jämställd samhälle så behövs
engagemang från båda parter specifikt i området.
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-Jag har kompisar som pratar om Biskopsgården som katastrofområde bara för att de läser
tidningar och tittar på nyheter på TV. Att det är farligt plats pga av drogförsäljning på torgen,
annan skjuten vid Svarte Mosse etc. Men jag själv vet inte mycket om detta. Jag önskar också
att de kommer att finnas kamera på husfasader som tittar ut på torgen, gårdar, vägar, garager
för att skapa mer trygghet i området.
Vad är det vi pratar för mycket om?

Övriga kommentarer:
-Jag skulle vilja tillägga om att oavsett ifall det är föräldrar, föreningar eller boende så vill vi
förändra bilden av Biskopsgården. Att bjuda in polisen, politiker socialtjänsten, att de ser
också att vi som är boende här GÖR någonting åt saken, så vi skulle kunna få hjälp från dem
också. Men vi skall inte vara själva, vi kan inte lösa detta problem själva. Vi kan börja ändra
själva men ändå så måste vi få hjälp utifrån också.

-Vi i Biskopsgården försöker ta vårt ansvar och för att sedan lägga frågan på politikerna. Det
finns två saker, det som politikerna är ansvariga och myndigheterna som tar hänsyn till folk,
och det andra vårt ansvar och vad är det? Vi tar inte ansvar utan lägger problem till andra
genom att säga, det är inte vårt ansvar och varför kan inte polisen göra si eller så,
socialtjänsten så, bostadsbolagen så...etc.
Men vi måste ta vårt ansvar först för att kunna framföra den till ansvariga, få hjälp utifrån. På
engelska säger man second persons, dvs man pratar om den andra personen istället för att
fokusera på sig själv. Vi glömmer om våra problem och pratar om andra. Så, inte lägga för
mycket ansvar på andra utan även på oss själva, och det är väl det som pratas för mycket om,
dvs om hur de andra inte hjälper oss.
När jag pratar med andra om att vi har problem i Biskopsgården så säger de andra nej nej det
är inga problem här ni skall se Rosengård, eller Rinkeby, men vi skall inte behöva titta på
andra, inte prata om andra, utan vi behöver fokusera på våra egna problem.
-Ja, det är sant man glömmer sina problem och fokuserar på fel saker dvs pratar om andra.
-Jag tycker också att vi jämför oss själva med andra stadsdelar/ områden som kanske har
starkare ekonomiska möjligheter, industri eller annat. Dvs Biskopsgården är en stadsdel med
60 år på nacken och kan och bör därför inte jämföras med andra områden både på gott och
ont. Tidigare trodde jag att det var ett område som man gick dit för att bo, men det ÄR ett
område som behöver rustas upp och skapa mötesplatser för boende i området, så att de inte
behöver ta sig in till stan för att delta i olika evenemnag/aktiviteter etc.
Man pratar mer om stan än förorter gällande olika aktiviteter, och det är något som vi bör
engagera som och se detta som vårt mål!
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Förening H1- Gruppintervju med styrelse

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Det gör att ungdomar har något att göra, dem slutar umgås på gator, blir mer kreativa och mår

Det känns väldigt osäkert att bo här, polisen är, och behöver vara, överallt hela tiden med
helikopter och bilar. Det känns ok att gå, promenera och handla runt i Biskopsgården men
man blir orolig av allt som händer runt omkring, allt som man hör och ser. Om man jämför
med många år sen känns som det har ökad. Samtidigt kan man säga att stadsdelen är väldigt
spännande med många kulturer, många engagerade människor och fantastiska möjligheter till
att t.ex. handla i affärer som har varor som inte finns någon annanstans och det finns en
jättefin natur i områden, detta innebär att området borde ha en fantastisk utvecklingspotential.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vi vill ha mera poliser på gatorna, vi vill att alla gäng försvinner härifrån. Mer trevlig miljö,
allt känns nedgånget, det känns väldigt slitet och ser skräpigt ut. Vi skulle vilja att man ta
tillvara all den kraft och ideer som människor i området har. Det skulle vara bra om man
kunde vända utveckling och istället för att se området som ett problemområde ser det som ett
område där man trivs.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Mer aktiviteter för ungdomar, mera fritidsgårdar, mer idrottsföreningar, mera aktiviteter som
båda äldre och ungdomar kan delta i tillsammans.

viktiga mångfacetterade aktiviteter i stadsdelen.
Vems är ansvaret?
Politikerna ska leda vägen och skapa möjligheter, sedan kan föreningar och andra medborgare
hjälpa till för att förverkliga idéerna tillsammans. Invånare i stadsdelen är ju såklart olika har
olika förutsättningar och olika grad av engagemang men det finns många människor som både
är beredda och villiga att ta större ansvar för att utveckla stadsdel om de får möjlighet.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Föreningarna kan hjälpa till att ordna aktiviteter, events, online-plattformar och dylikt. Det
behövs stöd i form av bidrag och lokaler så att föreningar kan få sin plats i samhället och
påverka. Detta är förutsättning för utvecklande möten mellan människor.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi gör vad vi har möjlighet att göra, får vi mera möjligheter så gör vi mera. Vad vi tycker vi
behöver är en gemensam lokal, en plats där man kan träffas ibland och ordna aktiviteter. Vi
behöver också hjälp med att engagera fler medborgare. Vi har under många år sedan 70-talet

Om ungdomar är upptagna med aktiviteter försvinner de från gatorna. Sysselsätta ungdomar

och fram till alldeles nyligen haft lokaler i området med omfattande verksamhet riktade till

med aktiviteter, t.ex. plocka skräp, hjälpa äldre och dylikt. Förut fanns det mycket mer

såväl äldre som unga. Tyvärr har vår förening likt många andra drabbats av minskade bidrag

aktiviteter för ungdomar, men det finns inte nu och det leder till att de umgås och hittar på

vilket har gjort att vi nu står utan lokal, detta har såklart kraftigt minskat våra möjligheter att

massa dåliga saker.

erbjuda vettiga aktiviteter.

Det fanns förut också omfattande stöd till området kulturföreningar med detta stöd har kraftigt

Vad är det vi pratar för lite om?

skurits ner detta skulle vi vilja ändra på. Konsekvenser av nedskärningarna är att det flertal
föreningar helt enkelt har fått upphöra med sin verksamhet. Detta gäller föreningar som har
funnits i väldigt många år och som har utgjort en viktig del i kulturlivet i stadsdelen.
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bättre. Folk skulle engagera sig mer i sitt område och känna och ta ansvar. Det skulle tillföra

Man pratar för lite om lösningar t.ex. ungdomsaktiviteter, hur kan man förverkliga det. Vi
pratar för lite om vad vi har för visioner för vår stadsdelen vad vi vill i framtiden och hur vi
ska nå dit..
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Vad är det vi pratar för mycket om?

Förening H2 - Gruppintervju med medlemmar

Man pratar för mycket om problem, t.ex. om kriminalitet, om allt dåligt som händer i vårt

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

område. Såklart är många både oroade, rädda och upprörda över det senaste årens
våldsamheter men det är synd om detta blir det enda som lyfts fram.
Övriga kommentarer:
Vi tycker att det är en bra idé att engagera föreningar och medborgare i såna här frågor, vi vill
vara en del i lösningen. Vi hoppas att man kan ta nya tag efter corona krisen när människor
kan börja träffas igen. Under tiden som vi har restriktioner tycker vi att man skulle kunna
hålla diskussionen vid liv via digitala träffar.

Att bo i Biskopsgården är bra! Jag, XX, trivs där och känner ingen rädsla. MEN tryggheten
måste öka. Till exempel så låter jag inte mina barn gå själva från spårvagnen nattetiden. Är
det normalt eller acceptabelt? Förmodligen har vi vant oss. Folk som bor utanför har nog
sämre bild av Biskopsgården än vad vi har.
NN har bott i Lundby/Biskopsgården nästan hela sitt liv och känner sig trygg i Lundby men
otrygg i Biskopsgården. Spårvagnen känns oerhört otrygg på så många sätt att det inte går att
ta upp här. Förutom själva spårvagnsfärden är hållplatserna definitivt otrygga och hemskt
fula.
Ingen av oss har affärsverksamhet i Biskopsgården men det måste vara otacksamt. Allt från
vandalism, snatteri och hotfulla människor. Bättre måste vara att ha samma affärsverksamhet
några meter bort tex Eriksberg.
Att handla i Lidl i Biskopsgården eller i ICA Sannegårdshamnen visar mycket tydligt
segregationen. Folk beter sig betydligt sämre i Biskopsgården.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Tryggheten!
Ansvarskänslan och lokala områdesstoltheten. (Viljan att ha ett bra område/kvarter/hus)
Vart skall ungdomarna vara?
Vad hände med fotbollsplaner? Tennisbanor? Parkour? etc
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Aktivera ungdomarna efter skolgång eller skoltid
Att vara arbetslös bör inte vara ok. Någonstans måste de aktiveras. Att vara arbetslös bör ej
vara ett ok yrkesval. Alternativ måste ges.
Att förbättra skolan på alla fronter är en självklarhet.
Någonstans måste ansvar för ens boende kravsättas. Tex att hyran regleras efter hur lite eller
mycket som måste repareras eller städas.
Boendet måste förbättras. Införa husvärdar som informerar de boende om hur saker och ting
fungerar, ansvar och konsekvenser. Ingen tycker om att göra fel men utan information är det
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lätt att negligera.
Belöna goda medborgare och hjälp och framförallt kravsätt medborgare som behöver hjälp.
Alldeles för lätt att bli passiv. Människor och inte bara ungdomar måste aktiveras!
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
-Det är inte som förut. Jag har bott här i mer än 30 år. Man kände sig trygg när man var ute på
gatorna i Biskopsgården. Även om vi har bott här i många många år, känner man sig inte

När människor mår bättre och känner sig som uppskattade grannar och medborgare så

hemma längre. Det är all kriminalitet som har påverkat området negativt. Snittåldern på de

kommer mycket att lösas.

som går in i kriminalitet har gått ner vilket är skrämmande.

Vems är ansvaret?

-De flesta av mina landsmän bor i Biskopsgården. För mig är detta positivt att leva med sina

Varje person! För att regering/landsting/kommun skall kunna utföra åtgärder så måste vi vara

landsmän med samma bakgrund och kultur. Dock känner vi att Biskopsgården med tiden blir

engagerade och delaktiga. MEN man blir uppriktigt sagt ledsen när man ser alla nedragningar
och snålerier i skola och samhälle i Biskopsgården. Ena stunden pratar man åtgärder, andra
stunden pratar man nedskärningar.
Det är bevisat så många gånger med långsiktigt tänkande på samhälle och åtgärder men trots
det så kommer det inte igång! Tänk om alla åtgärdspaket sattes igång samtidigt och läts pågå i
10år?! Tänk om.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

mer och mer utstött från resterande samhället. På sista tiden ser vi detta mycket. Vi känner oss
oroliga för Biskopsgårdens framtid. Man ser att säkerheten höjts i området med alla poliser
som åker runt, det känns som att Biskopsgården har blivit en farlig zon att vara på. Vi blir
oroliga när våra barn när de går ut. En annan grej är att många svenskar lämnat Biskopsgården
och det finns ingen blandning längre som det var förut.
-Skolorna har mycket brister. Svenska lärare finns inte kvar längre. Lärarna som finns har
oftast inte bra språkkunskaper i svenska eller har lärarlegitimation.

bidra?

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Föreningarna i Biskopsgården kan bidra med oerhört mycket, tex lokalkännedom och

Det behövs en blandning av människor. Det måste jobbas för att inte att människor ska flytta

erfarenhet. Men även med ödmjukheten att det inte är lätt att förändra. Krävs mycket jobb.
Vad krävs? Professionella koordinerare! Att förändra krävs samarbete på bred front som

ut. Vi måste få människor att stanna kvar, i alla fall alla de människor som vill förändra bör
stanna kvar. Det behövs också ställen för ungdomar att vara på, än att hänga på torg.

kräver många aktörer och koordinering. Professionella bidrar med yrkesmässighet och

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?

verktyg. Föreningar med engagemang och vilja.

Skolorna i Biskopsgården behöver stora resurser. Barnen behöver bra skolgång och ges bra

Vad kan ni själva tänka er att göra?

förutsättningar för att lyckas i skolan. Det behövs bra lärare i området. Skolorna bör även

Professionella bidrar med yrkesmässighet och verktyg. Föreningar med engagemang och
vilja. Föreningar är väldigt bra bollplank och kan utvärdera de olika åtgärderna innan de
sjösätts.
Vad är det vi pratar för lite om? Individens ansvar och föreningarnas ansvar.
Vad är det vi pratar för mycket om?
-
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jobba med att integrera eleverna med andra delar i sverige. Ex kan göras långa utflykter till
andra städer i Sverige. Starta en utbytesprogram mellan skolorna här och skolorna i svenska
områden. Barnen och ungdomarna behöver mötas över gränser, över områden, för att öka
förståelsen och minska fördomar.
I Biskopsgården behöver man också skapa träffpunkter för äldre och mer aktiviteter för vuxna
och äldre.
Man kan satsa på att erbjuda yrkesutbildningar för invånarna, de som har svårt att hitta jobb.
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Varför behövs det?

Vi pratar också mycket om barn och ungdomar men inte om hur gamla mår och har det.

För att bryta segregation och uppmuntra integration och förståelse för svenska samhället.

Det pratas mycket om skjutningar och kriminalitet när vi pratar om området.

Lära känna människorna, se naturen lära sig historien. Uppleva detta nya land. Detta är även
viktigt för att invandrare skall känna sig välkomna och inte utstötta.
Vems är ansvaret?
Staten är ansvarig genom att ändra sin samhällspolitik, kommun kan bli mer aktiv i
förändringen av Biskopsgården, invånarna i Biskopsgården kan visa mer engagemang.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?
Föreningarna kan samarbeta mer med kommunen för att förändra och utveckla området.
Föreningar kan ordna möten med sina medlemmar för att få människor bli mer engagerade i
Biskopsgårdens framtid. Samarbete mellan föreningar är också viktigt att starta.
Föreningarna bör erbjuda mer kulturaktiviteter för allmänheten, som dans, teater, musik.
Biskopsgården är kulturrik område, detta bör också synas. Människorna här bör ta del av det
rika kultur som finns.
Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?
Kommun kan vara mer aktiv i att kontakta och söka föreningar, besöka dem, lyssna på vad
föreningarna har för behov och vad de behöver, bjuda till mer samarbeten.
Föreningarna behöver mer resurser som pengar och stöd för att ordna aktiviteter i området.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Engagera sig mer i Biskopsgårdens framtid.
Vad är det vi pratar för lite om?
Vi pratar inte mycket om levnadsstandarden i området jämfört med andra områden. Vi pratar
inte mycket om vad vi behöver i området för att öka levnadsstandarden här.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Vi pratar mycket teori, om problem vi har i området och lösningar. Vi hittar lösningar dock är
det inget som görs och som ger resultat. Det känns som att ingen som gör något åt problemen.
Bara pratar.
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Förening I2 – Gruppintervju med kvinnor
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Vi älskar Biskopsgården. Det bästa med biskopsgården är att man kan träffa många av sina

Mer aktivitetsplatser behövs för alla. Mer konstnärliga aktiviteter som teater, dans.
En simhall, en inomhusvolleyboll etc etc. Det måste berikas med mer aktivitetsplatser att gå
till i närområdet.

landsmän, med samma kultur och bakgrund. Man känner sig hemma liksom. Är man ute och
går så träffar man säkert på någon man känner.
Människorna är väldigt trevliga. Man mår själv bra av detta. Det är också väldigt skön natur
här att ta promenader, och inte mycket buller och trafik.
Biskopsgården har fått dålig rykte utåt. För de som bor utanför verkar som att här är farligt
ställe att vara på. Men det räcker med att man besöker här några gånger, så förstår man att det
är inget farligt. Man är inte i någon fara. Alla är väldigt öppna, hjälpsamma och trevliga här.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?
Det behövs mer aktiviteter för barn. Genom skola uppmuntra och övertyga alla föräldrar att
skicka sina barn till minst 3 aktiviteter per vecka. Berätta att barn som aktiveras mycket på
fritiden, blir även duktigare i skolämnen, och utvecklar bättre personliga egenskaper. Barnen i
området behöver mer variation på aktiviteter i närområdet.
Varför behövs det?
En bra blandning av folkgrupper utvecklar förståelse och tar bort fördomar och rädsla för

Samtidigt måste vi säga att när det sker skjutningar och sprängningar så känns det otäckt. Man

varandra.

är både rädd, samtidigt som man trivs. Det är poliser i området hela tiden och det känns som
att någon unge skall skjutas när som. Det är väldigt obehagligt. Man vågar inte gå ut efter 8

Föräldrar som får ett yrke, ett jobb, stärker ekonomin i familjen. Blir bra förebilder till barnen.

ifall det skulle ske framför ens ögon. Flytt tankar kommer men ändå vill man inte flytta ut

Barnen blir inte överlägsna föräldrarna. Föräldrarna får mer makt och kan påverka barnet.

eftersom det är mångkulturellt här och man trivs som invandrare. Man är inte ”annorlunda”

Förstår och kommer in i samhället, och känner en tillhörighet av övriga samhället.

här.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vi tycker att de som fördelar bostäder i området borde tänka på att blanda olika folkgrupper
när de delar ut bostäder. Bostadssystemet måste ändras så att inte alla från en etnisk bakgrund
bor på en gata, och någon annan grupp bor på en. Att man även fördelar så att etnisk svenskar
blandas med invandrare.
Biskopsgården behöver utbilda sina invånare. Det måste satsas pengar i att utbilda föräldrar,
då menar vi att alla som ej har jobb ges möjlighet att studera till lättare yrken, så att
arbetslösheten minskar i området. Ex på lätta utbildningar köksbiträde, lokalvårdare etc så att
man snabbt kan komma i arbete efter utbildningen.

Mer aktivitetesplatser behövs för att invånarna kanske inte har möjlighet att åka långt på
sådana aktiviteter. Pga kanske för dyrt, tar lång tid att komma fram etc. Aktiviteter i
närliggande områden får fler att deltaga.
3 aktiviteter per vecka för att barn ska bli upptagna, fokusera på något de tycker om. Inte
”hänga” runt rastlösa. Många aktiviteter gör att de inte har tid att tänka på annat, och minskar
risken att hamna bland dåliga miljöer.
Vems är ansvaret?
Kommunen har ansvar. Myndigheterna kan erbjuda hjälp till nyanlända. Kan vägleda deras
barn till vad som finns i stadsdelen i form av aktiviteter.

De nyinkomna behöver också stöd i vägledning och utbildningar i hur det nya samhället
fungerar.
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Skolor har stor roll att upptäcka problembarn, och se vad det barnet är intresserad av, placera i
en aktivitet hen gillar. Skolor har roll att upptäcka barn som behöver extra stöd.
Skolor kan samarbeta med föreningar i området.

Förening I3 – Gruppintervju med styrelse
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Biskopsgården är mångkulturell stadsdel, det bor folk från olika etniciteter, detta är positiva

Ge mer ansvar till papporna. Ett problem som finns i Biskopsgården är att papporna inte finns

saker för området. Biskopsgården har även mycket fin natur. Närheten till skogen, svarte

där. Av olika kulturella och patriarkala bakgrunder har kvinnan fått rollen att fostra och ta

mossen och vattnet gör det extra härligt att bo här.

hand om barnet. Detta måste ändras. Det är viktigt för barnet att papporna finns där. Alla
ansvariga behöver tänka på detta och jobba med det.

Biskopsgården är lätt att ta sig till från stan och andra områden, med bra kommunikation hit.
En annan sak som gör det härligt att bo här är att man kan träffa många från sitt hemland.
Man trivs att vara med människor som pratar samma språk, har samma kultur och delar på

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?
Fokusera på barnens behov. Ordna roliga aktiviteter. Kreativa projekt. Ex film, foto, målning.
Föreningar kan besöka skolor, och berätta om sina aktiviteter och bjuda in klasser till sina
aktiviteter.
Vad behövs för att föreningarna skall kunna bidra?
Föreningar behöver ekonomisk resurs för att göra vissa saker.
Mycket hade underlättats för föreningarna om de fick anställda av kommunen, som skötte det

liknande erfarenheter. Eftersom Biskopsgården är en mångkulturell område kan man hitta
flera asiatiska mataffärer med råvaror från sina hemländer. Det är också ett plus för oss lagar
mat från hemlandet också.
Nackdelen med området är att ryktet för området har blivit dålig. Vi måste aktivt förändra den
bilden. Kriminaliteten skrämmer folk, finns oro att bo i området, man känner sig inte trygg.
Många nykomna familjer som ofta är lågutbildade från hemlandet har svårt att anpassa sig till
samhället här.
Det radikala grupperna som finns i området skrämmer också folk som bor utanför området.

administrativa och bidragssökningarna, så att de ideella i föreningen kan fokusera på

Det är även lite dåligt när det gäller utemiljön. T.ex är det inte rent på vissa ställen. Det känns

aktiviteterna och barnen. Det skulle göra mycket skillnad för föreningar som bara jobbar

som att ansvariga lämnat området åt ödet. Man kan göra utemiljöerna lite finare och renare så

ideellt, och då kommer saker bli gjort.

att folk trivs bättre.

Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vara mer aktiv i föreningar, men finns ingen tid pga 8-timmars jobb. Hade man infört 6
timmars jobb hade man kunnat bli mer aktiv i föreningslivet.
Vad är det vi pratar för lite om?
Pratar aldrig om det som är positiv. Vi borde prata mer om det positiva. Bästa stället när det
gäller natur, promenader, picknick, springa prata om sånt som lyfter Biskopsgården.
Vi borde prata mer om lösningar.

Ett annat negativ aspekt är skolorna här. Utbildningen är dålig och barnen i området ligger
mycket efter kunskapsmässigt. Detta oroar oss vuxna för deras framtid.
Ungdomar känner sig utanför samhället, därför väljer de kriminalitet. De känner sig utanför,
diskriminerade, förolämpade pga etniska, religiösa, ekonomiska förhållanden, dessa är
underliggande faktorer att de väljer kriminalitet.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Det som behöver förändras är tryggheten. Människor måste känna sig trygga när de vistas ute,
eller vill besöka området.

Vad är det vi pratar för mycket om?
De negativa saker som händer tar mycket plats.
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Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?

Varför behövs det?

Det behövs många diskussioner kring hur kan man minska kriminaliteten. Polis och kamera

Att folket i området får jobb ger detta positiv effekt på alla plan. Anpassning till detta

funkar inte. Löser inga problem. Diskussioner om att ändra lag och ge hårdare straff ger ifrån

samhälle underlättas, språket utvecklas på jobbet, familjeekonomin förbättras mm.

vår demokrati och är heller ingen långvarig lösning. Man måste diskutera andra sätt att jobba

Bättre utbildning i svenska för barn och vuxna är viktigt eftersom språket är nyckeln till det

med. Man behöver diskutera varför barn går in i kriminalitet, hitta orsaken. Hittar man
orsaken ska man också jobba mycket där.
Skolornas kvalite måste höjas.

Biskopsgården kan göras om till en härlig plats att besöka och komma till, för att bygga broar
mellan områden, mellan folkgrupper, skapa möten mellan generationer. Detta kommer minska

För att folk från området lätt ska hitta jobb måste en speciell insats göras.

fördomar och rädsla. Skapa mer förståelse.

Svenska språket måste ges mer resurser i området. Barn och familjer måste ges mer möjlighet

Att möta människor i dagliga livet, lyssna på alla grupperna i samhället, kvinnor, unga, gamla

att lära sig bättre svenska.

osv, så de känner sig sedda och lyssnade på. Politiker som aldrig besöker området tar beslut

Sedan är det också viktigt att de beslutande organen dvs politiker, systemet m.fl måste förstå

om området. Det är fel. Folk måste vara med i bestämmande, då blir också lösningen lättare.

att folk i Biskopsgårdens delaktighet är viktigt i deras beslut om området. De som bestämmer

Vems är ansvaret?

om området finns inte nära folket. De har många ggr inget med folket att göra. De finns inte,

Politiker, familjerna, föreningar, fackliga organisationer, varje individ har också ett ansvar.

de lyssnar inte vad invånarna har för behov och har att säga om sitt område. Det finns olika
problem i området, ex kvinnornas ställning, klasskillnader, kränkning av olika folkgrupper
etc. det är ingen som kommer och lyssnar.
Det behövs också mer aktiviteter för ungdomar, kvinnor och tjejer. Ett kulturhus behövs för
området, som inkluderar alla folkgrupper och religioner. Biskopsgården kan bli en modell för
utveckling, med sin mångkulturella samhälle och fina natur kan man locka människor hit. Det

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?
Föreningar har en viktig roll att samla ihop människor kring deras kultur och språk. Alla
människor som är bekväma med sina rötter och hittar ett gemenskap har också lättare för att
visa respekt mot andra kulturer och traditioner. Föreningar kan erbjuda dessa för de att
uppleva sin kultur, tradition, religion och musik.

är möjligt. Man kan utnyttja svarte mosse, kan bli ett fint ställe som andra människor från

Föreningar kan också ordna mer aktiviteter för barn och familjer tillsammans. De kan vara en

andra stadsdelar kan besöka. Göra mer lokala aktiviteter årligen för att locka hit folk.

bro mellan de nyinkomna familjerna och det svenska samhället. Föreningarna kan också lyfta

Svenska språket är viktigt att satsa på både för vuxna och barn. Vuxna bör kunna svenska för

fram behoven som finns.

att förstå detta nya samhälle bättre, och barnen behöver språket för vidare studier och ett bra

Ett föreningsråd hade varit bra. Att samla alla Biskopsgårdens föreningar under ett tak. Vår

jobb i framtiden.

föreslår att det rådet kan bestå av olika avdelningar, kvinnosektionen, ungdomssektionen,

Invånarna här känner sig utstötta, de känner sig inte inkluderade i samhället. Det är stora
skillnader på olika områden. Så får det inte vara. Det måste hittas lösning för att inkludera
folk till hela samhället.
Vi måste se till att alla barn går till minst en fritidsaktivitet.
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nya samhället.

mm. Det här rådet ska hitta lösningar till alla Biskopsgårdens föreningars problem. Viktigt att
föreningar lär känna varandra. Man besöker varandra som föreningar. Man gör aktiviteter, på
så sätt bildar man integrationen mellan föreningarna. Mellan ungdomsföreningar och
pensionärsföreningar. Detta kan gynna Biskopsgården på alla sätt. Bryta fördomar, lätta för
kommunikation och samarbete.

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

97

Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?

Förening J1 – Gruppintervju med medlemmar/barngrupp

Behöver kunnig utbildad personal i föreningarna. Föreningar har ofta dåligt med ekonomin,

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

och är okunniga på hur de kan bättra ekonomin.

Barnen tycker att det är roligt eftersom det alltid finns många barn ute och det är lätt att få

Behövs också mer dialog mellan föreningar. Viktigt att föreningar träffas och delar erfarenhet

kompisar. Samtidigt så tycker de att det är lite läskigt p.g.a. alla skjutningar. De är ibland lite

och kunskap.

rädda för att gå ut och tycker att det är skrämmande att det händer just här.

Föreningar behöver utbildas, lära allt som handlar om föreningsarbete. Hur man ansöker olika

De tycker att det är roligt att det finns många lekplatser och de älskar fotbollsplanen

projekt. Skriva osv. Då kan föreningarna själva skapa ekonomin i föreningen.

Länsmansgårdens IP.

Finns svårigheter med språket för att gå på föreningsutbildningar som erbjuds på olika håll,

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

men detta behöver ges i föreningarnas lokaler, så fler kan delta och gärna på ett språk som de
förstår. En föreningsråd kan vara till stöd och hjälp för detta. Systemet är så krångligt. En
aktiv kunnig föreningsråd som består av en från varje förening och kanske någon anställd som

Barnen vill att det ska sluta skjutas här då många föräldrar är rädda och vågar inte låta sina
barn stanna ute så länge.

skriver bra projektansökan till föreningarna, kan ha viktig roll i utvecklande arbete.

Om det fanns mer aktiviteter så tror de att föräldrarna hade tagit barnen dit.

Vad kan ni själva tänka er att göra?

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Ge tid till sin familj och ha ansvar för sin familj.
Som individ man ska veta sina rättigheter och skyldigheter, vara delaktig, vara en del av
utvecklingen, tillämpa det i sitt liv, ta hand om sitt eget liv, sitt hem, och sprider detta till
miljön och naturen omkring sig på individnivå. Att tänka hur kan man förbättra livet för sig
själv och för samhället. Alla är för upptagna med bara sitt eget ego. Vi måste ändra på det,
måste kunna leva tillsammans i samhället. Tänka även på andra. Älska att man delar
samhället tillsammans.
Vad är det vi pratar för lite om?
Vi pratar inga lösningar, inga orsaker, vi lyfter inte vad problemen är. Detta är felaktigt
tillvägagångssätt. Om vi inte pratar mer om orsak och problem kan man inte hitta lämpliga
lösningar.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Vi pratar mycket om kriminalitet, segregation, allt det negativa.

1. Evenemang: ha fler sådana med ansiktsmålning och karusell
2. Utflykter: skridskor, skidor, plocka bär och svamp i skogen
3. Vattenlek på sommaren: Att det finns att låna vattenpistoler och olika
vattensprutelekar
4. Pulka att låna på vintern
5. Möjligheten att testa på olika sporter
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
1. För att det är roligt. Man får träffa sina grannar.
2. Det görs inte så många utflykter här och fast barnen är omgivna av fin natur så är de
väldigt sällan i skogen. Att man får utforska Biskopsgårdens natur och det är
spännande med skogen.
3. Det finns inget badalternativ i närheten och då är det skönt att svalka sig under den
varma perioden.
4. För att även ha något att göra på vintern.
Om barnen håller sig aktiva och har något att göra så minskar risken att de gör dumma saker.
Vems är ansvaret?
Kommunen och de vuxnas
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Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Att de har styrda aktiviteter för barn i alla åldrar. Och att det finns möjlighet att testa på olika
saker.

Förening J2 – Gruppintervju med styrelse
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Det är bra. Vi har fin natur och många fina lekplatser. Här bor det många barnfamiljer så det
är alltid barn ute.

Vad kan ni själva tänka er att göra?

Det är nära till livsmedelsbutiker och kollektivtrafik.

Barnen kan tänka sig att sälja t ex kakor för att tjäna extra pengar för aktiviteter eller hålla

Däremot kan det ibland vara lite otryggt. Speciellt för oss föräldrar som har barn som börjar

loppis för att dra in pengar till lagkassan. De kan även ställa upp som ledare för de mindre
barnen.
Vad är det vi pratar för lite om?
Om skogsutflykter och andra aktiviteter som t ex innebandy och tennis.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Om skjutningar. För barnen blir rädda, de tror ibland att så fort de går ut så kommer de att bli
skjutna. Speciellt när skjutningarna pågår under längre perioder.
Övriga kommentarer:
Barnen är överlag glada och nöjda med att bo i Biskopsgården.

närma sig tonåren. Man vill inte att de ska luras och utnyttjas av de kriminella.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Man behöver bra förebilder bland de vuxna och ungdomar som har lyckats i livet och bor i
Biskopsgården. Vi vill via dem ge barn/ungdomar hopp och visa att man kan ha roligt och
vara ”cool” utan att föra dumma saker. Samtidigt så vill vi att polisen ska vara mer engagerad
som t ex att ha föreläsningar på skolor. Detta för att visa att polisen är här för att hjälpa oss
och inte våra fiender.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
•

Mer stöd till föreningarna som aktiverar barn och ungdomar

•

Då det bor många nyanlända hade det varit bra att informera föräldrar om lagar och
regler men även försöka vinna deras förtroende då många kommer från länder med
diktatur.

•

Engagera föräldrarna mer

•

Att vi arrangerar städdagar i Biskopsgården

•

Utelekplats vid Svarte Mosse. Vi har en underbar natur men tyvärr är det inte många
som rör sig i skogen. Men om det fanns utelekplatser i skogen då kunde man ha
picknick ute i skogen och på så vis utforska skogen mer.

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
•

Istället för att barn ska ”hänga” på gatan och hamna i fel umgänge kan de istället vara
aktiva i föreningar.

•

Vissa nyanlända är inte medvetna om riskerna och vad barn utsätts för förrän det är
redan försent. Man kan förebygga mycket om man informerar i god tid.
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•

Om man engagerar föräldrarna i barnens aktiviteter så kommer föräldrarna ha mer
insyn på vilka deras barn umgås med och vad de gör på sin fritid. Och på så vis kan
man undvika att de hamnar i fel händer.

•

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

För att de boende ska förstå att vi alla har ett gemensamt ansvar för att hålla området

Det är oroligt i området, man är rädd. Vi flyttade från våra länder för att det pågick konflikter

rent.

och krig men hamnade här, där dom också skjuter på varandra. Vi är rädda om ungdomarna,

Vems är ansvaret?

och tänker hela tiden på när kommer nästa skjutning kommer att ske.

•

Alla boende i Biskopsgården är ansvariga.

Utöver det är det annars ett trevligt ställe att verka i, vi har bra affärer. Affärerna är nära till

•

Polisen och kommunen.

och man har många att välja bland som säljer olika grejer. Vi har även nära till sjukhus vilket

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?

är uppskattat. Vi har bankomater på torgen.

•

Genom att aktivera stora som små.

Vi hade inte kunnat tänka oss flyttat till andra ställen i Göteborg. Biskopsgården är ett bra

•

Informera om de olika aktiviteterna som man kan utföra i området.

ställe att bo på.

Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?
Föreningarna behöver resurser såsom material, möjlighet att hyra lokaler och en plattform där

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

man når ut till boende.

Vi vill göra Biskopsgården tryggare genom att stärka samarbeten. Främst samarbetet mellan

Vad kan ni själva tänka er att göra?

och inte har någonstans att ta vägen. Inte har en lokal att gå till. Vi behöver lokaler där

•

Ha olika aktiviteter för barn och ungdomar

•

Ha informationsträffar för föräldrar

•

Involvera barn så att deras åsikter kommer fram och de själva kan påverka vilka
sorters idrottsaktiviteter som skall utföras

Vad är det vi pratar för lite om?
Allt bra och alla möjligheter som finns i Biskopsgården som till exempel

föräldrarna i området. Tillsammans kan vi göra aktiviteter för ungdomarna som står utomhus
föräldrarna jobbar och där alla barn är välkomna efter skolan eller på deras fritid. Det är
viktigt att det är folk från området som är dom anställda i lokalen. På så sätt kan man
förebygga vissa problem som kan uppstå.
Vi vill att myndigheterna ska införa hårdare/strängare regler…..
På utsidan vill vi ha fler lekplatser, till exempel finns det ingen lekplats i friskväderstorget.

•

alla lekplatser

Dom behöver även byta ut lekplatserna inne i gårdarna dom har blivit gamla. Bänkarna i

•

alla föreningar som finns i Biskopsgården

gårdarna behöver också fräschas upp.

•

att vi har en underbar natur.

Vad är det vi pratar för mycket om?
Det negativa som händer här, som t ex alla skjutningar.

Lamporna är väldigt svaga i området, dom har även ett stort mellanrum mellan varandra som
gör att det blir mörkt på många ställen i området.

Att Biskopsgården anses som ett dåligt område att bo på.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Övriga kommentarer:

Vi vill öppna fler lokaler, där vi kan hålla i aktiviteter. Problemet som finns är att barnen

•

Satsa mer på skolorna i Biskopsgården då undervisnings- och kunskapsnivån är lägre
än på andra kommunala skolor.
Något man borde lägga fokus på är det svenska språket, där man har lärare som talar
ordentligt svenska.

102

Förening K1 – Gruppintervju med medlemmar

kommer hem från skolan och de är trångt, dom har svårt att förstå deras föräldrar, etc. Det är
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Tillsammans behöver vi som föräldrar hjälpa och stärka varandra. Vi behöver utveckla

Föreningar behöver också stöd. De behöver ekonomisk stöd, de behöver en stadsdel som

samarbetet tillsammans och inte i enskilda grupper. Detta kan vi göra genom att öka antalet

samarbetar med dom, som lyssnar på deras ideer och som arbetar med dom inte mot dom.

gånger föräldrarna träffas, ha föräldrar träffar där man möter andra föräldrar i området för att
jobba tillsammans, för att lösa problemen i Biskopsgården.
Vi behöver stärka våra barns framtid. Vi behöver fler platser för läxhjälp, för barn och vuxna i
området. Vi behöver en neutral mötesplats för att kunna göra alla dom nödvändiga aktiviteter.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Allt vi har sagt är viktigt för området eftersom det är en stor del av våra liv/näringslivet. Det
finns barn i området som går i skolor som behöver läxhjälp, dom behöver aktiviteter att göra

Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi kan i nuläget försöka skapa ett samarbete med andra föreningar vi träffar på. samtal med
barnen,...
Vad är det vi pratar för lite om?
Gårdarna, och området
Vad är det vi pratar för mycket om?

på fritiden. Utbildning är viktigt och det är människorna som formar ett samhälle. Dom som

Vi har pratat mycket om ungdomar och lokaler. Vi har också pratat om att dom första

idag står ute är dom barnen som inte har fått bra betyg, och dom som inte kommer in på

framgångarna kommer att komma ifall vi samarbetar med varandra.

utbildningar med dom betygen dom har. Istället letar dom efter snabba pengar och en lättare
väg att ta. Vi håller på att bli gamla vi behöver satsa på våra ungdomar för de är dom som
kommer bo och leva i det här samhället.
Vems är ansvaret?
Ansvaret är stadsdelens och bostadsbolaget att öppna upp lokaler. Det är däremot föräldrarnas
ansvar att fråga om lokaler, ta hand om lokalerna och ta ansvar för dom. Det större ansvaret
ligger hos alla 3 tillsammans. Deras samarbete är väldigt viktigt och dom bär olika ansvar
ibland men annars har det ett större ansvar.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Föreningarna kan organisera aktiviteter för barnen i området. De kan bygga relationer med
barnen, samtala med dom vara deras förebilder.
Föreningar kan först börja göra ändringar och bidra när dom skapar ett samarbete med
varandra. Dom borde sluta fokusera på deras egna och istället jobba tillsammans för ett bättre
samhälle. Om vi alla jobbar mot ett mål kommer vi kunna göra förändringar. Det finns inte en
enda förening som kan göra allting själv. Det måste ske en diskussion man måste tala om
varandras behov. Skapa en dialog mellan föreningarna, det finns inget bättre då kommer det
att få bra resultat. För varje möte kommer man kunna komma på olika lösningar,
Dom första mötena kommer man förstå vilka behov man har och vilka problem man kan lösa.
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Förening K2 – Gruppintervju med ledare

Vi vill även utbilda föräldrarna i områden, de ska också får bra utbildningar och senare jobb.

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

“Biskopsgården är ett bra område, det har allt som de andra områden har som till exempel

För att inte misslyckas med skolan och för att få en bra framtid behövs det bättre utbildningar

skolor, vårdcentral, banker och lekplatser.”

för barnen.

Det är ett bra ställe att bo på, man känner sig hemma I biskopsgården för att alla känner alla

Det är viktigt att föräldrarna jobbar för då kan dom till exempel ge barnen fickpengar. Då kan

här. Vi har bra fotbollspalner och basketsplaner för att staden har lagt mycket pengar i

ingen där ute locka dom in till den kriminella världen, för då har dom sina egna pengar. För

området.”

att minska på grupptryck från utsidan behöver föräldrarna samtala med deras barn och ge dom

Säkerheten i Biskopsgården är dålig. Det är oroligt i området. Skottlossningarna som sker
drabbar de som bor i området. Och det finns inga fritidsgårdar för ungdomarna, de har
ingenstans att ta vägen. Det finns en stor arbetslöshet i området också.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vi vill förbättra säkerheten och tryggheten i området genom att ha fler närvarande poliser. Vi
vill sysselsätta de ungdomar som är rastlösa genom att fixa/hitta jobb till dom. Öppna fler

information. Man skulle kunna ha föreläsningar för barn redan från 10 årsåldern för att prata
om vad som är rätt och vad som är fel.
När vi har fler poliser i området kommer folk känna av deras närvaro och på så sätt kommer
brottsligheten att minska för ingen kommer våga göra något dumt.
Vems är ansvaret?
Det är föräldrarnas och samhällets ansvar. Det är även skolornas ansvar. Föreningarna har

läxhjälp i Biskopsgården för de barn som behöver hjälp med läxor så att de inte behöver ligga

också ett stort ansvar.

efter i skolan.

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

Vi vill ha nya basket-och fotbolls nät för dom är gamla dom vi har nu. Vi vill ha fler

bidra?

fritidsgårdar.

Föreningarna kan bidra genom att vara öppna till alla och välkomna alla! Varje föreningar

Vi vill förändra hur föreningarna i Biskopsgården tar emot nya medlemmar. Till exempel

borde göra det som står i deras stadgar och utföra det som de har lovat. Föreningar som har ett

idrottsföreningar, de finns fotbollslag som har samma grupp spelare som spelar i flera år.
Föreningar är inte så öppna för nya medlemmar. Dom borde låta nya grupper testa på och ge

specifikt syfte borde arrangera fler events i det dom riktar in sig på, ifall man är en
idrottsförening då ska du hjälpa folk idrotta, ifall din förening är att ge samhällsinformation,

dom möjligheten att spela.

då borde du kunna ge ut samhällsinformation, osv.

När det kommer till boende vill vi att man inte samlar alla människor som är krigsskadade

Föreningar kan hålla i turneringar och arrangera fler aktiviteter. Istället för att stå på torgen

och flyktingar i ett och samma ställe. Det skapar problem, vi vill att bostadsbolagen ska

kan man istället gå och köra en turnering i fotboll eller basket eller vilken sport man gillar och

blanda folk och låta dom bo lite över allt. Vi vill att bostäderna i området ska renoveras om.

det är mycket bättre än att stå där ute. Föreningar kan ställa upp och jobba på fritidsgårdarna.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Föreningarna i Biskopsgården kan bli bättre på att samarbeta och jobba med att bygga starka

För att utveckla Biskopsgården skulle vi första börja med att utveckla skolorna. Vi vill att
svenska barn och invandrarbarn ska blandas. Det är svårt för vissa att lära sig språket speciellt

relationer med boende i området.
Viktigast av allt behöver föreningarna lokaler där de kan bedriva dessa verksamheter.

när dom inte går i skola med barn som är födda svenskar.
Istället för vikarier på skolorna vill vi ha fler behöriga lärare.
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Vad kan ni själva tänka er att göra?

Förening L1 – Gruppintervju med blandad grupp

Vi har inte de ekonomiska resurserna idag för att utföra mycket, men det vi kan gör är hålla i

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

konferenser, kurser och ge samhällsinformation. Att ge ut information kostar ingenting, man
behöver bara göra tid för det. Vi kan hjälpa de som inte kan språket så bra, vi kan hjälpa de
föräldrar som har svårt att komma in i samhället, etc. Det är vanligt och normalt att hjälpa sina
medmänniskor. Vi kan även vara ledare och förebilder för våra ungdomar i området.

Boendet i Biskopsgården är relativt bra. Miljön i området är fint, vi har många gröna områden
och naturlivet är riktigt fin. Biskopsgården är också mångkulturellt vilket ger oss möjligheten
att träffa alla slags människor och uppleva många olika kulturer vilket skapar ett rikt
samhälle. Några negativa punkter är att det är oftast trånga boenden, det är stora familjer i

Vad är det vi pratar för lite om?

små hushåll. Arbetslösheten är stor men hyrorna ökar och fortsätter stiga.

Lägenheterna i området.

Skolorna har inte lika stor utbildningsnivå och eleverna lär sig inte lika mycket vilket leder till

Vad är det vi pratar för mycket om?

att de senare inte kan få bra jobb. Därför är det mer föräldrar som försöker hitta skolor i andra

Skolorna och tryggheten

områden för att ge deras barn en bättre utbildning.
Det är mycket kriminalitet i Biskopsgården och det händer att oskyldiga påverkas av det. Det
är mycke oroligheter i området men för det mesta blir man oftast lämnad i fred förutom några
fall.
Föreningar kan inte verka lika bra eftersom de inte har lokaler som de kan jobba ifrån. Men
utöver det har vi inte stött på större problem.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vårt främsta mål är att ta hit kommunpolitiker som verkligen lyssnar på invånarna och som
agerar utefter synpunkter från invånarna. Vi vill skapa en bättre kommunikation mellan polis,
kommunpolitiker och invånarna.
Vi vill också förbättra skolorna. Det vill säga fler legitimerade och högre utbildade lärare än
vi har nu.
Vi vill också ha fler aktiviteter för ungdomarna så att de hittar hobys så att de är mer
sysselsatta och inte dras till kriminalitet. Vi vill också höra mer från ungdomarna och hur de
ser på saker.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Vi vill öka tryggheten i området. Vi vill skapa trygga och säkra platser som ungdomar kan var
i. Vi vill ha fler fritidsledare/personal som jobbar med ungdomar och fler aktiviteter/
verksamheter för ungdomar.
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Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Vad är det vi pratar för mycket om?

Vi hoppas att kriminalitet minskar samt arbetslöshet vilket gör vårt samhälle mer tryggare och

Det är en ständigt prat om kriminalitet och droger i Biskopsgården vilket är det enda som

mer trivsamt. Samt så vill vi även ha en mer trivsamt boende-miljö och hoppas att klyftorna i

förekommer i media. Vi har stora problem med kriminalitet men det är inte det enda som

samhällen minskas och att segregationen minskar.

pågår. Samt så är det mycket prat flyktingar men inte om att de inte får det hjälp de behöver

Vems är ansvaret?
I slutet har vi alla lika stor ansvar, politiker, poliser och invånarna. Men de med störst
inflytande ansvar har en skyldighet att göra allt de kan för att förbättra vårt samhälle.
Vi hoppas på att se en förbättrat kommunikation mellan politiker, poliser, invånarna,

för att interagera i samhället.
Övriga kommentarer:
Vi hoppas att detta är en start på en diskussion som leder till ett förbättrad samhälle och vi
hoppas att ni tar det seriöst.

föreningar, fritidsledare och lärare.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Bidrag.
Med bidrag kan vi göra fler aktiviteter för barn och vuxna och ständigt delta i konversationer
med ungdomar samt utbilda våra föreningsmedlemmar och hitta den bästa lösning på ett
förbättrad samhälle.
Bidrag kan också se till att föreningar kan vara mer aktiva då de har mer resurser. Vi vill
också se en samarbete mellan föreningar och stadsdel.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi vill utföra fler aktiviteter för barn och vuxna. Samt trygghetsvandra och öppna läxhjälp för
studerande.
Vi vill också ha föreläsningar för ungdomarna så att de får mer kunskap och bättre
förutsättningar i livet.
Vad är det vi pratar för lite om?
Vi pratar för lite om det positiva i vårt samhälle. Samt så pratar vi inte heller om att skolorna i
vårt område inte ger lika bra förutsättningar till våra barn vilket leder till att de vänder sig till
kriminalitet. Och alla fördomar vi får dras med för att media svartmålar alla som bor i
Biskopsgården vilket drar alla över en och samma kam.
Vi vill också starta en diskussion om boende.
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Förening L2 – Gruppintervju med ledare

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

1. Skolorna i Biskopsgården behöver utvecklas

I Biskopsgården känner vi oss som hemma. Det finns en gemenskap som inte finns i andra

2. Fler resurser (pengar )

förorter här, man är som en familj här. Oavsett det dåliga som händer här idag så finns det
mycket bra som händer i Biskopsgården. Kärlek bland invånarna, svårt att känna den känslan

3. Mer möjligheter, möjligheter för jobb, jämlik skolgång,
4. Bättre utomhusmiljö, bygga det finare så att det är möjligt att sitta ute för att träffas och

utifrån. Inte så otryggt som det verkar, fokus på de dåliga men ingen uppmärksammar de bra.

lära känna andra grannar, bygger om gårdarna fler lekparker

Kommunen ser ner på oss, ingen resursers, ex: ungdomar som lärare och vikarier som lärare i

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

skolan

1. Skolan ger en framtid, inte hamna i kriminalitet eller fel väg

Fritidsgårdar stängs ner= dom tror inte att vi kan ta hand om de resursers vi får. inget att

2. Man kan satsa på de som behöver extra stöd, man kan få ihop fler aktiviteter

erbjuda, upplever strukturerad racism

3. Man bygger broar, man minskar på utanförskapen och skapar gemenskap, en bättre

Mammorna som går runt= mammorna får inte stöd och uppmärksamhet som dom förtjänar,
det är tryggt med mammorna och dom gör ett bra jobb, tryggare med mammorna än med
poliserna. Eldsjälar som verkar mer än vad deras roll egentligen innebär.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
1. Förbättra skolorna, i nuläget så finns det inte heltidsanställda lärare. Lärare som kommer
in då och då bygger inte relation med eleverna och då uppstår det konflikter. Eleverna känner
att det är energikrävande och tappar hopp. Lärare utan utbildning. Inga elevassistenter, elever

förståelse, skapa skolor och jobb så att folk kan jobba sig ut ur orten
4. Mer utbildade kan man hjälpa varandra och växa tillsammans (usa, brooklyn)
5. Skapar fler broar mellan invånarna, där föds gemenskap och lär känna andra man kan
åstadkomma med mer när man vet om varandras problem och bekymmer
Vems är ansvaret?
Detta är möjligt om man samarbetar, det är både invånarna och politiker/kommun som bär på
ansvaret.

som har extra behov får inte stöd de behöver (ADH), föräldrar som inte ber om resurser som

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

de behöver. Skolans ansvar att förmedla föräldrarna. Utbilda föräldrar…. som inte tror på att

bidra?

deras barn har svårigheter.
2. Fler fritidsgårdar med mer aktiviteter för barn som inte kanske går på någon sport.
Oroliga över att den enda fritidsgården kommer stängs ner.
3. Fler lampor, mörka områden som inte är belysta på kvällen.
4. Utbildningar/kurser för barn och ungdomar, mässor och event, egna företag
uppmuntrar för entreprenörskap

Föreningarna kan ställa upp och anordna olika event som lyfter orten. Dom kan samla folk
som bor i området som brinner för olika ämnen och jobba tillsammans med dom. Det finns
jättemånga drivna ungdomar och vuxna i området som vill se en förändring, och
föreningarna som redan är registrerade kan få ekonomisk stöd och kan ta in dessa personer
och jobba med att uppfylla deras ideer.
Föreningar behöver ekonomisk stöd, de behöver bidrag för att kunna utföra aktiviteter,
planera aktiviteter och anställa folk.

5. Fler Jobb, hjälp att få jobb (få som jobbar) = minska kriminaliteten
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Vad kan ni själva tänka er att göra?

Förening M – Gruppintervju med medlemmar

Vi vill jobba med barn och hjälpa den yngre generationen. Vi vill jobba med att bygga deras

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

självförtroende för de är de som är framtiden av området. Vi vill ge dom bästa möjliga

Det negativa var när bomben som sprängdes för två månader sedan i Länsmansgården, i ett

förutsättningarna. Många barn har svårt och kämpar med deras självförtroende vi vill hjälpa

entre var bara 3 hus från vårt hus. Det skrämde barnen (en som bott i Biskopsgården i ett år).

dom med detta.

Barnen påverkades mycket av den händelsen. De vågar inte gå ut, och är oroliga att det skall

Vad är det vi pratar för lite om?
Vi pratar för lite om hur bra Biskopsgården är och vilka eldsjälar som bor i området. Vi
pratar för lite om hur mycket vi som bor i området trivs här och inte kan tänka oss bo
någon annanstans i göteborg. Vi pratar inte om att Biskopsgården känns som ett hem för
oss som bor här.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Vi pratar mycket om det negativa, det som media visar. Kriminaliteten och gäng
konflikterna.

ske något igen.
Barnet som är 13 år hoppar in i intervjun, och jag frågar vad han tycker om att bo här och han
svarar:
Det är härliga människor här. Jag har träffat många nya kompisar här.
Ett annat mindre trevligare sak i Biskopsgården är att det är smutsigt och skräpigt på många
ställen. Det måste göras något åt detta. Att det är rent och fint är viktigt för att man ska trivas.
Det som är bra här är naturen, väldigt skön natur och gröna områden. Kommunikationen med
buss och spårvagn är väldigt bra. Det är väldigt lätt och bekvämt att ta sig till och från stan.
Det finns också olika typer av affärer här. Det finns flera mataffärer som t.ex Lidl, Coop,

Folk pratar mycket när någon incident har skett men inte under den tiden det är lugnt i

Willys och flera grönsaks affärer och orientaliska butiker där man kan hitta allt man letar

området. Under den tiden sker det mycket i biskopsgården, mycket positivt men då ser man

efter.

ingen reporter här för att skriva om det, utan dom kommer också bara när något händer.

En annan positiv aspekt är den mångkulturella miljön som finns i Biskopsgården. Man kan
träffa på och lära känna människor från andra kulturer och nationaliteter som är ju ett stort
plus.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vi vill förändra ryktet om biskopsgården. Här har familjer, föreningar och myndigheters i
biskopsgården stor roll. De måste samverka mer för att ändra bilden och rykten om området.
Även något måste göras åt försäljning av narkotika som sker framför ögonen på en. Detta
måste ändras. Det måste ske radikala insatser som tex att de familjer vars barn är i kriminalitet
får flyttas till annan ort. Alltså splittra på de gäng som finns i området. (säger den som upplevt
sprängningen)
Att ha regelbundna kontakter med de ungdomar som är i fara och deras familjer. Hitta
jobb/utbildning till ungdomar, utbilda föräldrarna etc etc. Något måste ändras nät det gäller
kriminella utvecklingen. Det är skrämmande utveckling för våra barn som växer upp.
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Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?
Det måste ske en förändring när det gäller de radikala islamistiska grupperna i området. Små
barn med slöja på huvudet, stora män samlingar ger heller ingen bild av frihet och demokrati.
De radikala åsikterna får inte styra områden. Man får inte ge tillåtelse till det. Man måste
jobba förebyggande för att värna om demokratin i Sverige och att det även gäller i
Biskopsgården. Mer plats skall ges till kvinnor och tjejer för att bryta förtryck och bygga upp

Föreningar kan också hjälpa till att hitta lösningar till de behov som finns. De kan t.ex berika
och erbjuda mer aktiviteter till ungdomarna. Föreningar kan förmedla vidare de behov de ser
till myndigheter. Samarbeta med kommun och myndigheter.
Föreningar kan försöka hitta jobb till arbetslösa via sina egna kontakter.
Föreningar bör engagera sig mer i områdets problem helt enkelt.

en mer demokratisk Biskopsgården.

Vad behövs för att föreningarna skall kunna bidra?

Måste ges mer möjligheter till unga kvinnor och tjejer med utbildning och aktiviteter inom

Behövs ekonomi och andra resurser i form av kunskap. myndigheter bör hjälpa till för att

sport och kultur, för att ge de bättre självförtroende och frihet.

föreningar skall förverkliga sina ideér.

Varför behövs det?

Utbildning behövs för föreningar. Finns även stor lokal problem. Bra och rymliga lokaler

Detta behövs för att vi har olika problem i området och det behövs lösning på våra problem.
Myndigheter, skolor, och familjer måste samverka.
Vems är ansvaret?
Myndigheter, familjer, kommun. Familjer bör samarbeta med skolan. Bli engagerade i sina
barns liv. Fungera bra med barnen hemma. Skicka barnen till aktiviteter. Man måste förklara
att föräldra rollen är jätteviktig. Föräldrarna skall ha koll på vad barnen gör på sociala medier,

finns inte. Behövs större lokaler för att ordna större gemensamma aktiviteter. Med större
lokaler kan föreningar göra mer och bjuda in mer människor, och även ordna aktiviteter
tillsammans med andra föreningar.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi eftersträvar att hitta större lokal, för att öka våra aktiviteter. I min familj vi försöker
upplysa våra barn. Vi tänker på kommunikation och bra relation i familjen.

eller vem de har kontakt med.

Som enskilda personer är det viktigt att vara med på aktiviteter som ordnas.

Ibland förstår inte föräldrarna hur stor roll de har. Det har kanske fått en annan uppfostran i

Föreningar som har lokaler bör ges stödet att kunna ha anställda för att hålla sina lokaler

sitt hemland, och i detta nya land är allt så främmande för de. Dessa föräldrar behöver hjälp i

öppna för mer besök och aktiviteter.

sitt föräldraskap. De personer som vet detta kan bli språkrör mellan myndighet och familjer.

Var och en kan ta ansvar för sin familj. Förutom det skall man hjälpa till. Träffas och mötas

De kan förmedla behoven till myndigheter och myndigheter bör sedan ”hjälpa till” att stärka

med andra människor, ge och ta från varandra är positivt. Möten mellan kön och generationer

föräldrarna i sin roll. Kanske genom utbildningar, föreläsningar mm.

är viktigt.

Politikerna har största ansvaret. De måste analysera de problem och brister som finns och hitta

Vad är det vi pratar för lite om?

fungerande lösningar till de.

Vi tänker inte på handikappade människor eller de som behöver hjälp, de ensamma, gamla.

Hur kan föreningarna i Biskop bidra?

Mobbning i skolor, barn som mår dåligt. De gamla som är invandrare är väldigt ensamma, de

För att upplysa föräldrarna kan föreningar ordna möten. De kan bjuda polisen som kan berätta

får vi inte glömma, och pratar inte mycket om.

om de faror som finns där ute. De kan även bjuda in psykologer eller familje rådgivare som

Vi pratar inte mycket om t.ex mer utbildning till folket, mera sportaktiviteter, jobb, möten ,

kan ge konkreta råd till föräldrarna i deras roll.

läsning, teater, kulturverksamheter, mer gemensamma dagar för alla invånare under olika
teman.
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Vi pratar inte om hur vi kan skapa bättre dialog med invånarna, hur kan vi få friskare
samhälle etc etc, detta måste pratas mer, och lyftas mer.
Vad är det vi pratar för mycket om?

Förening N1 – Gruppintervju med medlemmar
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
“Biskopsgården är ett mångkulturellt området och det är trevligt när till exempel folk samlas

Vi pratar mycket politik, säkerhet, otrygghet.

på somrarna och har roligt tillsammans. Det finns många fina kulturer i Biskopsgården, det är

Vi pratar mycket om det kriminella.

inte bara en etnisk grupp som bor här utan… Vi trivs i Biskopsgården.

Satsar man på mer utbildning, mer sportaktiviteter, mer möten, mer kultur finns där också
lösning på många problem.
Med säkerhet och mer poliser finns ingen lösning.

“Det finns så klart negativa saker med Biskopsgården också men det är mest positivt här. Det
negativa skulle vara skottlossningarna vi hör och barnen som står ute sent på nätterna.”
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
“Bra lärare. Eleverna i skolorna behöver studiestöd, det är många lärare som har slutat och
dom lägger inte mycke krav på lärarna. Det är många vikarier på skolorna, och det tycker jag
behöver förändras mycket.”
“Det finns lokaler i biskopsgården men vi behöver lokaler för ungdomar. Det finns inte
tillräckligt med ungdomslokaler där ungdomarna kan träffas.”
“Vid Friskväderstorget finns det busshållplatser, där de flesta bussar åker förbi. Det skulle
vara uppskattat om till exempel buss 25 kunde åka förbi torget, då slipper man ta spårvagn
hela tiden.”
“Vi har problem med bostadsbolaget, om du vill renovera det minsta lilla så kostar det. Deras
priser ökar hela tiden. Lägenheterna ser gamla ut och dom är smutsiga. Om man jämför
lägenheterna hos poseidon och bostadsbolaget, kan man se en stor skillnad.”
“I Friskväderstorget till exempel finns det inte mycket barnen kan göra, där behövs det en
lekpark.”
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
“Mer lokaler för tjejer, helst en lokal för bara tjejer. Personal och ansvarig i lokalerna ska ha
kontakt med våra föräldrar. Till exempel om jag ska gå till den här lokalen ska personalen där
kunna informera mina föräldrar att jag är där. Det finns ett likadant koncept i hjällbo och jag
tyckte att det var häftigt. Varje gång en unge kom in skrev ledarna ner detta, och första
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gången man kommer dit måste man ta med sig en förälder. Då vet föräldrarna vad barnen gör.

att de ansvar för vissa grejer, för de har också ett ansvar. Vårt mål är att få ett bättre

Vi behöver fritidsgårdar man kan lita på.”

biskopsgården och det kan vi uppnå genom att samarbeta.”

Vi vill utveckla samarbetet mellan föräldrarna, det borde finnas föräldrar möten och liknande

“Ekonomiskt stöd, en förening kan inte göra något utan ekonomisk stöd.“

för att föräldrarna i biskopsgården ska kunna arbeta tillsammans
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
“Det är tråkigt och man vill inte vara hemma hela tiden. Jag vet inte vad min bror gör när han
är där för jag har inte kontakt med dom som jobbar där. Därför är det viktigt att fritidsledarna
har kontakt med föräldrarna.”
“Vi behöver bättre skolor och lärare för att eleverna ska kunna utveckla deras kunskap. För att
det ska kunna underlätta för dom när det blir mer avancerat och så att de ska kunna börja på
ett bättre gymnasie. Det är lättare för barnen att lära sig när de har behöriga lärare. Barn är
framtiden säger man därför är det viktigt. För att senare kunna bli något i samhället
Vems är ansvaret?
“50/50 både oss och bostadsbolaget till exempel, det kan inte vara dom och vi utan båda har
ansvar man måste samarbeta.”
Varje person har ett ansvar, lärare och rektorer har också ansvar.
Skolverket som ansvarar för lärare och som har koll på vilka lärare som är behöriga osv har

“Vi vill att våran förening ska vara en neutral förening, där alla är välkomna. Till skillnad
från många föreningar i Biskopsgården. De är en sak vi vill ändra på och göra.”
“Det finns många äldre som behöver hjälp med språket. Vi vill ge språkstöd. Vi vill även
utföra aktiviteter som återkommer varje år. Bostadsbolaget brukade ha ansiktsmålning för
barn men det kom en gång i året. Vi vill ha fler såna dagar för barnen. Inte bara
ansiktsmålning utan vi vill anordna utflykter, turneringar, läxhjälp året runt.”
Vad är det vi pratar för lite om?
“Vi pratade för lite om mötet som vi föreslog borde ordnas för mammorna. För att påbörja
samarbeten mellan föräldrarna. Vi pratade inte heller mycket om busshållplatserna.”
“Jag stor stark vid ideen om busshållplatsen det skulle förenkla så mycket, jag hoppas det
blir något av det.”
Vad är det vi pratar för mycket om?
Aktiviteter, lekplatserna och de stora behovet av lokaler i Biskopsgården.

också ett ansvar.
Föräldrarna har också ett ansvar att ta reda på deras barns situation, det är många föräldrar
som inte har koll på deras barn.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
“Det behövs i första hand stöd från stadsdelen. En förening kan inte göra allting själv, många
föreningar tar för mycket ansvar och de slutar med att dom inte gör något. Därför behövs det
och det är extra viktigt att stadsdelen ger dessa föreningar stöd. De kan betyda till exempel
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Förening N2 – Gruppintervju med styrelse

Förening N3 – Gruppintervju med ledare

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Vi trivs med att bo här. Biskopsgården är ett jättevälkomnande område där man hittar folk

“Biskopsgården är ett fint område, med flera idrottsanläggningar. Klimatet är bra och

från olika länder som har olika kulturer. Vi har bott här jättelänge nu och skulle helt ärligt inte

människorna som bor här är trevliga.”

vilja bo någon annanstans

“Många utanför Biskopsgården tycker att det är ett farligt område, men vi som bor här

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Fler fritidsgårdar och ett ställe där tjejer känner sig välkomna.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Ett ställe inomhus där alla kan umgås. Med kaféer och massor av spel för både ungdomar och

älskar området. Vi skulle inte tänka oss bo på ett annat ställe. ”
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

vuxna.

“Vi vill minska på kriminaliteten och oroligheterna de bidrar till i området. Vi behöver ett

Fler klädaffärer och restauranger

polishus på torget som kan ingripa fort när saker händer. Idag är dom långt ifrån området

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

och hinner inte hit när något har hänt.”

Det behövs för att skapa förbindelse. Folk kommer att börja lära känna varandra och göra
massa saker gemensamt, samt känna sig tryggare i sitt område.
Vems är ansvaret?
Föreningen och stadsdelen
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?

“Det finns bara ett gym i området, vi vill att de bygger fler gym och även fler restauranger i
området. Det finns inga restauranger i Biskopsgården. Om man vill äta på restaurang måste
man åka in till stan. ”
“Lägenheterna är gamla och vi vill att de börjar bygga nya lägenheter och bättre hus.”

Ekonomiskt bidrag för att kunna genomföra aktiviteterna som vi planerar för föreningen i

“Fler aktiviteter för äldre mammor i området. Vi har flera äldre som inte har någonstans där

Biskopsgården

de kan samlas för att umgås. Det skulle behövas en lokal för de äldre i Biskopsgården.”

Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi kan skapa massa aktiviteter som passar alla. Och vi säger till att alla är välkomna att umgås
och kommunicera och lära känna varandra på ett bättre sätt
Vad är det vi pratar för lite om?
Fler klädaffärer och restauranger
Vad är det vi pratar för mycket om?
Att skapa gemenskap
Övriga kommentarer:
Vi är väldigt insatta i våra förslag och kommer att göra allt vi kan för att genomföra dem.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Vi vill utveckla skolsystemet, det finns flera som jobbar på förskolor och skolor som inte
har utbildningar. Våra skolor och förskolor behöver bättre lärare och vikarier.
Bättre fritidsgårdar och större fritidsgårdar, med mer personal på plats. Idag har inte
personalen kontroll på ungdomarna på fritidsgårdarna, när det händer bråk vet inte
personalen vad som pågår.
Det är även väldigt mörkt på många ställen i Biskopsgården, det behövs att de sätter upp fler
lampor.

122

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

123

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Förening O – Gruppintervju med styrelse

“Om vi inte har bra förskolor lär sig inte barnen i ung ålder om vad som är rätt och fel. Vi

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

behöver även bättre skolor för att barn i Biskopsgården ska få tillräckligt med merit för att

-Jag tycker att det är jättetrevligt att bo här i Biskopsgården, det händer mycket, det är många

söka in till gymnasium och universitet. Om barnens merit kan öka och de kommer in på
bättre skolor ökar deras förutsättningar och de får bättre möjligheter i livet.”
Genom att ha större fritidsgårdar eller fler fritidsgårdar betyder det att alla inte behöver
vara på samma ställe. Om man är bråkig eller håller på med annat smittar man inte heller
av sig till de yngre för man kan välja att vara på en annan fritidsgård.
Som ungdom behöver man inte heller stå ute längre för nu kan man få möjligheten att gå
till flera fritidsgårdar om man inte trivs på vissa.
Vems är ansvaret?
Föräldrarna, kommunen, ungdomarna
Bostadsbolaget, Föreningarna, Polisen
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska
kunna bidra?
“Föreningarna som utför aktiviteter som till exempel fotboll, kan anställa ungdomarna som
tränare och medhjälpare. Det måste inte vara vid fotbollsaktiviteter bara, utan alla
föreningarna kan fixa jobba till ungdomarna inom deras verksamheter. Istället för att stå ute
på torgen kan de börja jobba och få betalt.”
Föreningarna kan ställa upp med personal, om kommunen arrangerar något kan dom ställa
upp och hjälpa till.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi skulle kunna tänka oss hålla kontakt med andra föreningar för att bjuda in alla för att
påbörja ett samarbete.
Vad är det vi pratar för lite om?
Polisstation, restauranger
Vad är det vi pratar för mycket om?
Skolorna, Fritidsgrdarna
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aktiviteter runt om kring här. Ibland är det svårt att hinna med alla dessa aktiviteter och träffa
vänner och bekanta. Dock, så är det svårt att verka i Biskopsgården då det är en ort som inte
är så populär. Men man kan ändå arbeta indirekt, även om man inte bor på Biskopsgården, så
kan man ändå påverka biskopsgårdens bild och verka där på så sätt.
-Håller med, det finns massor med engagemang där, och en bred mångfald. Tyvärr så har
Biskopsgården blivit av den del av Göteborgs som har svartmålad. Även om jag inte bor där,
dvs på Biskopsgården så har jag verkat där en mindre tid så kan jag säga att alla fördomar,
och om normer om hur en “förort” som Biskopsgården är, kan jag inte hålla med om. Det
finns många unga som är engagerade i fritidsaktiviteter, i den miljön de lever i.
-Jag hade aldrig varit i biskopsgården förens jag började arbeta som ledare, och jag visste inte
riktigt vad och hur det var. Det finns fördomar om saker över allting, men det kändes inte
korrekt det som hade sagts. Jag har många vänner som bor där (Biskopsgården) och det finns
mycket potential i Biskopsgården som folk inte ser.
-Det är en förort lik alla andra, d.v.s. inget märkvärdigt.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
-Jag har ändå fått ett perspektiv på olika delar av Göteborg, som innerstan, Frölunda, Östra
Göteborg, och Hisingen är ändå en del som är väldigt, det finns massor av ungdomar som vill
göra massor, som är drivna, som har planer över vad de vill göra inom snar framtid och vet
vad de skall göra. Men om det är något som behöver ändras så skulle det vara att kunna ge
ungdomarna de verktyg som de behöver för att uppnå sina mål eller om de vill göra en
aktivitetet, eller starta upp ett projekt och kunna stötta unga mer. För det finns många som kan
göra mycket, bygga upp området, och de flesta är ungdomar och unga vuxna. Men det är svårt
som ungdom att bli tagen på allvar, och få den tillit som en person som har jobbat inom den
sektorn i flera år.
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-Ja, vi kan inte göra jättemycket men vi kan hjälpa ungdomar mycket genom att säga att de

rätt personal har inte riktigt utvecklats, för folk vänder sig alltid till äldre personer bara pga att

själva kan uppnå sina mål, och vår förening är riktad mot dem, att de kan starta eget, eller att

de har mer erfarenhet, men egentligen så har de inte det, för de äldre förstår inte riktigt

de kan säga vad de vill göra så kan vi kanske ordna det på något sätt. Ge dem stipendier om

behovet som ungdomarna har, där vi brukar få höra är att det är inte nödvändigt och att vi

det går, men det är enklare att få som en förening än som en privatperson. Men det är svårt att

sparar pengarna till något annat och så går pengarna tillbaka till andra fonder.

göra skillnad då ingen som oss på allvar, men vi kan alltid göra våra röster hörda. Och vi har
rätt så många kontakter med politiker till makthavare, de flesta i Göteborg. Ju mer vi kan

-Jag har inte sett mycket av vad som kan tänkas behöva utvecklas på samma sätt som folk

samla dem ju mer kan vi förändra.

som har bott där. Och som lever genom det och vara där, så det ni tar upp är viktigt.

-Jag tänker mer min roll som ung ledare för bild workshops etc., många av mina vänner som

-Det första är att börja och utveckla med att ändra dåliga bilden som media har skapat, och om

jag har i Biskopsgården kommer från andra länder, många har en annan utbildningsbakgrund

vi lyckas att ändra bilden så kommer vi att lyckas ändra andra saker också, det kommer att bli

där bild som utbildningsämne kan skilja sig från det svenska systemet och det är kul att kunna

enklare.

ge den kunskap till barn som inte fått det i lika stor grad som barn på svenska skolor.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
-Min fråga gäller... “vad jag egentligen vill förändra” är om man kan förändra det som vi vill
förändra. Sedan tänker jag på - vad jag och vi är kapabla att förändra, det som skulle kunna
förändras är mer insats i fritidsgårdar och sådana ställen där de kan ta in fler ungdomar, fler
utsatta ungdomar med och utan autism etc. vad det nu kan vara. Man skall engagera folk som
arbetar på fritidsgårdar mer för att få en bättre och närmare kontakt med dessa ungdomar som
är i behov och som behöver hjälp. Jag tycker att det är en bra insats som man kan sätta igång
och sätta fokus på för att hjälpa våra yngre så att de kan göra bättre ifrån sig i samhället, skapa
ett bra samhälle som de kan växa upp i.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

-Det behövs fler pedagoger och fler personal som har olika egenskap som är en del av behovet
av varför det behöver utvecklas, för att det finns brist på resurser, brist på personal, och även
ibland förståelse för ungdomar som blir förstådda, som inte blir hjälpta på rätt sätt.
-Jag tänker att förslagen gör att det blir bättre, pga att de kommer just från ungdomar och
unga ledare. Det är som att vi vet hur andra ungdomar vill ha det. Kunna göra saker med
ungdomar som kanske äldre inte vill göra för att vi också är ungdomar.
-Ja, det är också förslag som vi unga kommer med och när vi ändå ger förslag på det varför
kan vi försöka få till det? Ja på frågan - varför det behövs? - jo för att se ifall det blir bättre

-Det är många “gamla” som säger att unga inte säger ifrån, men även om vi vill göra oss

och inte sämre. Man kan aldrig veta det om man inte testar det.

hörda och vill säga ifrån, och det är inte alltid som vi kan så känns det inte att vi kan göra

Man kan ha haft liknande försök tidigare men det är inte likadant, och bara för att man haft

någonting åt det. Och det är något som är en jättestor nackdel. Det finns många

något liknande betyder inte att man kommer att få samma resultat. Det kanske var för tio år

ungdomsföreningar som folk inte alls vet om och dessa ungdomar har så bra förslag, nu säger

sedan, andra personer testade det och det var inte lika många då, för det är jättemånga unga/

jag inte att vår förening är bäst, men vi är en förening som ändå gör något, att vi uppfyller

ungdomar i Biskopsgården nu. Och de vet verkligen inte vart de skall ta vägen. Fritidsgårdar

drömmar för det gör vi på ett direkt och indirekt sätt. Liksom, jag vill ha med dessa personer

är de enda ställen de går till och nu när de är begränsad till ett ställe och några aktiviteter

med på Biskops Dagar, och vi kan kanske försöka att få till det men, eller jag vill anordna en

under veckan, då ena kvällen är för tjejer, andra för mellanstadie/högstadie elever och en

tjejkväll denna sommar kan jag försöka att göra det, så går det att anordna, än om man går till

annan dag för gymnasieelever, gör att man inte kan riktigt kan göra sig hörd på det sättet som

en fritidsgård och säger att man vill ha en lägerhelg någon gång så kommer de att säga -

om man hade parallella aktiviteter där alla hade något att göra på kvällarna.

tyvärr det här kommer inte att gå. Så det här känns som att, utvecklingen med att prata med
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Fritidsgården Upptakt har ju lagt ner för att de inte hade tillräckligt med personal (eller resurs
till för att anställa personal då de inte längre fick pengarna, för att Göteborgs stad inte längre

-Vi har en skyldighet som individ att uppmärksamma missnöjen i samhället, i vårt område

ville stödja verksamheten...) och att Upptakt och Vårvinden fick slås ihop till en

eller vad det nu kan vara. Som enskild individ hörs inte jag men tillsammans hörs vi alla.

“verksamhet”. det blev en mindre plats att gå till då när Vårvinden inte var öppen, men nu
finns det bara Vårvinden kvar. Fastän det finns jätte stort behov av att ha kvar flera

-Vi kan självklart anordna trevligheter genom evenemang och aktiviteter, men vi måste få

ungdomsgårdar.

godkänd av Göteborgs stad, ansöka om olika papper från olika myndigheter och när de inte

Vissa områden försummar man medan andra områden öser man på med pengar, liksom i

godkänner oss (vår aktivitet) så är det inte vårt ansvar, utan det är deras ansvar att förstå att

innerstan där får de mycket pengar men där är det inga ungdomar, de som bor där är ju folk

det vi gör är för vårt samhälle, för våra ungdomar så att de har något att göra...än att inte ha

som är över 40 år och som har välbetalda arbeten. De kan satsa på bättre saker, dvs att de skall

något att göra exempelvis på somrarna och sitta hemma och inte göra någonting. Så till viss

se vilka som behöver och inte behöver pengar, och kanske dela lika mycket till alla stadsdelar.

del så är det vårt ansvar, som invånare som bor där, att bli hörda eller att säga ifrån, men
samtidigt så har det en jättetydlig gräns där politikerna kommer in och säger nej och att man

-De äldre måste tänka på att det är en helt annan generation än deras, och är uppvuxen på ett

blir nekad bara på grund av det liksom här i s.k. utsatta områden så får man ingen bra

helt annat sätt. Idag använder 3 åringar mobil/ Ipad eller att de har en surfplatta

anledning för varför man blev nekad.

Vems är ansvaret?

-Det är deras ansvar att lyssna på oss, och ge oss en chans.

-Det är klar politiker, makthavare har ansvaret. Det är de som har mest makt när det gäller
fördelning av finansiering, det är de som har hand om nedskärningar, och det är de som ta
sådana beslut. Men jag tänker även att invånarna behöver också ta ett ansvar.
Ja, det är inte på samma nivå som personer som är i högre makt som chefer på olika
förvaltningar, makthavare, som makthavare, som politiker, men om man kan göra sin röst

-Jag tycker att ansvaret ligger hos alla. Dvs folk som bor här, men även makthavarna som
borde lyssna till oss, boende, behovet etc. Men, ansvaret ligger hos alla.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?

hörd och om man kan skapa engagemang, som vi och våra aktiviteter så känner jag att man

-Det är som vi sa tidigare att göra så mycket aktiviteter som möjligt bara för att lyfta upp allt

kan bara köra på! För det är positivt för individen också, så man lär sig massa av det. Så, det

som finns runt omkring. Visa att man finns som förening och visa att sitt stöd och vilka man

är fråga som kan ha många svar...Men de som har mest ansvar skulle jag nog säga är

riktar sig till, för att kunna bidra till samarbete med andra föreningar, för att kunna bidra på ett

makthavare och politiker, och olika chefer i olika förvaltningar.

större sätt, så att man inte sitter själv utan att man vet att man har någon annan som backup.

-Jag håller med, och jag tycker också att vi tar också ansvar pga att makthavarna inte tar allt

-Som någon sa som vi har arbetat med i vår förening, att vi har hållit i flera aktiviteter än

ansvar och då måste vi använda, ta fram och göra saker och uppmärksamma genom det att de

någon anna fritidsgård tillsammans har genomfört på Hisingen. Så vi kan bidra med göra

också behöver köra på.

aktiviteter och hålla i saker, i en mycket större mängd än när det inte finns så många
fritidsgårdar. Och det ger också oss en erfarenhet som vi kan ta vidare senare.

-Som nedlagda fritidsgårdar eller en budget som planeras om eller begränsning av resurser allt
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det där visst makthavare har ett ansvar, men ibland så kan de ta fel beslut också. Och då är det

-Vi har tagit upp det med att hålla i aktiviteter där vi har haft mest aktiviteter under denna

upp till oss, vi som bor här i området att få våra röster hörda och säga till vad som behövs

period men jag tänker att, som förening skapar man aktiviteter, engagemang och tillhörande

och…

och även nå ut till personer som vanligtvis inte går ut, till någon fritidsgård eller
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ungdomsgård, ungdomar som inte känner sig bekväma i att vara med i en större grupp, och vi

de ändrar att det blir enklare nästan att navigera och använda sig av det digitala mediet på det

som är unga vi har en väldigt viktig roll, som speciellt ledare att visa, eller ge ett exempel på

viset. Sedan tänker jag också att det är viktigt att hitta en bro med hur man hittar lokaler och

att - det här kan alla klara av så länge de lägger ner tid, har driv och se till att vara bestämd

sådant. Då det har varit flera gånger som jag har försökt att hitta bildsal och det kan vara svårt

och vill man göra något så går det! Oavsett om man är 18 år eller 16 år. Det finns alltid en

ibland att hitta ledig plats, så jag tycker verkligen att den bron att hitta nätverket är väldigt

väg.

viktigt.

Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?

Vad kan ni själva tänka er att göra?

-Det är resurser. Allt handlar om pengar här! Tyvärr, det är pengar och personal. Personal har

-Hela poängen med detta är att göra saker för ungdomar som är möjligt för dem göra det själv.

vi som tur som engagerar sig för ungdomar när det behövs, som både ordinarie personal och

Det spelar ingen roll om det hjälper en ungdom eller flera. Göra det som är möjligt, och det

som reserv när någon är sjuk, men det är jättesvårt att få det genom när, man inte har materiel,

behöver inte vara, att campa eller hämta hit artister utan hjälpa ungdomar så att de har tillgång

deltagare...ibland kan vi anordna något som verkar jätteintressant men då kommer det inte

till allt så att allt är möjligt. Och att hjälpa dem som har problem. Och det som är bra med vår

någon.

grupp är att alla har olika bakgrund, intressen och idéer där vi kan kombinera allting
tillsammans och göra det bästa av situationen. Jag tycker inte att en idé är liten.

-Jag tänker speciellt att, nya föreningar att de behöver stöd kanske från en fritidsgård som når
ut till ungdomar eller ungdomssatsningen, stöd från andra föreningar som har en bred

- Alla idéer är bra.

kontaktnät, som når ut till en bred mångfald. Stöttning från olika föreningar från olika
satsningar, olika initiativ. Och absolut finansiering. Jag kan säga det senaste året som jag har

-Jag har gjort mest bild-workshops och tagit ansvarsroll över människor, men jag har tänkt på

planerat evenemang, planerat in aktiviteter så har det varit väldigt svårt för att få finansiering,

vad jag kan tänka mig att göra annat liksom, vidare och som en rolig idé så skulle jag vilja

och tyvärr så kostar allting. Det är pengar som gäller. All rolig aktivitet kostar och det

göra i framtiden arbeta med de äldre, kanske se hur en ung ledare kan leda äldre människor

begränsar väldigt mycket. Och jag tänker att det behövs mer satsning, mer finansiering, mer

också. Om man tänker just i Biskopsgården, man kanske kan fokusera på äldre människor

resurser just på ungdomars fritid för att - barn och ungdomar behöver ständig stimulans för att

också, men just nu arbetar vi med ungdomar, men jag tänker att man kan vara en förebild.

de utvecklas och behöver denna stimulans. Det är väldigt viktigt att barn eller ungdom har
denna stimulans genom ledig tid eller fritid, ge dem något att göra så att de inte sitter hemma

-(vill utbilda mig till socionom) och det är nästan utifrån det perspektivet, de glasögon som

och stirrar in i väggen. T.ex. under sommaren, det är inte många som har råd att åka

jag har på mig oavsett vilken situation det gäller, vad jag kan göra, eller vad vi kan göra, det

utomlands på semester eller hemestra i en annan ort i Sverige. Att hålla i sommaraktiviteter

är inte bara enklare evenemang etc. utan även ta in, inspirera, stötta som exempelvis, läxhjälp,

eller aktiviteter på längre loven är väldigt givande för barnen och ungdomarna som vi ser och

minsta lilla man kan göra för att stötta, motivera eller att lära ut. Det är väldigt viktigt att lära

möter.

ut! För att det finns inte så många ställen som man kan vända sig till, utan man måste kanske
vara med i en förening, skola eller att man behöver betala för det. Vissa föreläsningar är inte

-Jag håller med, jag har under hela sommaren över 1 månads tid hållit med sommaraktiviteter.

öppen för allmänheten etc. Jag tror att ni också tror på oss, när jag säger att det vi skapar är till

Och tänker att, för att kunna bidra då var det det med pengarna, att söka dem och just det med

för alla ungdomar, alla barn. Det skall inte vara stängt på något sätt, eller stängt (dock i.o.m.

sökningsdelen för att det skall funka, så behöver systemet måste vara tydligt och riktlinjerna

pandemin så är det lite annorlunda). Vi riktar oss till alla barn och ungdomar. Annars blir det

för dem måste vara användbara för även för oss unga. För jag tycker att det är extremt

inte rättvist, rätt.

komplicerat att jag måste söka pengar från olika sidor, och det är något jag verkligen vill att
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Vad är det vi pratar för lite om?

-Ja, på konstskolan får man väldigt mycket feedback, även om man inte vill få/höra det. Och
det kan vara som - Din konst är skämt, det är inte ens en konst. Man få höra en massa taskiga

-Vi pratar för lite om vad andra vill, men vi pratar jättemycket om vad vi vill, vad vi själva

saker, helt oprovocerat liksom. Och det är just sådana saker som många säger om Biskop, om

vill. Vi kan gå runt och fråga, dela ut enkäter, och uppdatera - vad händer på Hisingen, vad

människor som bor där. Om att de kanske inte klara det, de kommer kanske inte komma över

händer på Biskops, dev grupper på facebook där man kan göra ett litet inlägg, för att ta upp

och göra det de vill pga att de ser det som ett hot liksom, då får man se det som att man får ta

något, för att vi vill göra något och frågar vad ni tycker… Att ta hänsyn till andras åsikter.

det och säga att jag kommer att klara det eftersom de vill trycka ner mig. Och det är då man

Det känns lite som om du pratar om mångfalden, allt bra som finns där, men vi tar upp alla

skall köra på. Jag har haft en konstlärare och han sa till mig att - Så fort någon säger till dig att

brister, allt som är dåligt, negativt där, och försöka motbevisa det som finns i media, men vi

du gör fel, att du inte skall göra så på någonting du drömmer om, då betyder det att du skall

tar inte upp allt. Vi föreningar kan vara beredda att etablera oss (och ha ett image) som kan

göra raka motsatsen till det, och det är vad de säger att man kommer vidare liksom. Genom att

uppfattas inte längre som något negativt eller liknande. Man pratar ju jättelite om det, att bara

motbevisa människor. Det är jättebra att tänka så, då man får mycket kritik inom

vara modig, både som individ och som förening, och verkligen stå för det man gör, att våga

konstvärlden, gör motsatsen det som folk säger.

säga ifrån och sådana saker. Det verkar vara jättelite men det betyder jättemycket.
Jag tänker på något som - Ja förorten behöver integreras, men det är väldigt lite som snackas
-Ja, vi pratar väldigt mycket om, eller det pratas väldigt mycker om det dåliga. Det svartmålas

om motståndet vi får när vi försöker att integrera oss i det svenska samhället.

väldigt mycket. Och, detta gäller inte bara för Biskop, utan det gäller för även Angered,

Och att det pratas väldigt lite om det. Och det pratas även väldigt lite om, vi är integrerade vi

Bergsjön, Frölunda. Och, då tänker jag att vi pratar väldigt lite om de potentiella resurser som

har ett jättefint samhälle i de område vi bor i, det är en bred mångfald också. Det är det andra

finns i dessa områden. Ungdomar som är drivna och som är finns där som är potentiella

som inte pratas mycket om, att bara för att det är en förort betyder det inte att det är ett

läkare, konstnärer, socionomer, potentiella pionjärer som kan förändra och som kan komma

utanförskap. Det är det absolut inte.

med ännu mer utveckling än vad vi redan har...och det är riktigt synd att de som lyckas, de

Exempelvis, det motstånd man får på ett arbetsplats, bli trakasserad, få rasistiska

lyckas oftast i en tystnad. Jag vet inte hur jag skall formulera mig här men det är väldigt

kommentarer, bli diskriminerad pga din etniska bakgrund, gå ute på stan om du är beslöjad,

många som faller in i skuggan av det som svartmålas. Som, jag t.e.x. jag studerar på

svart, asiat, mellanöstern, sydamerika också, så får man snea blickar eller kommentarer. -Hur

folkhögskolan i Hammarkullen/ Angereds folkhögskola, där flera har redan sagt att jag

kan vi integrera oss när ni inte kan acceptera oss, som vilka vi är? Absolut, språket, kulturen,

behöver inte satsa på skolan för att skall ingenstans, vad skall du bli? Skall du bli läkare? Nej!

men vår egna kulturella moral, levnadssätt det skall du inte ändra på. Det är inte okej att säga

Jag kommer att vara kvar på torget. Det är väldigt synd. Det är saker som man har hört, folk

- det är lungt att ta av sig slöjan, ge snea blickar, eller diskriminera pga etnisk bakgrund. Det

som har sagt. Det är synd och det är fel för att samma person/personer som har sagt detta är

är sådant motstånd som jag menar, pratar om när det gäller att vi skall integrera oss i det

kanske mattegeni, eller som kan vara en jättebra socionom, lärare, fritidsledare eller annat.

svenska samhället.

-Varför tänker personen/personerna så? Vad är det som saknas? Drivet, självkänsla, push?

-Jag tänkte också på att vi pratar för lite om det positiva. När man prata om de positiva

-Ja, allt det saknas, Tron på sig själv, att kunna säga ifrån och tänka - jag klara detta, jag kan

sakerna så kommer de “dåliga” sakerna bli “mindre”, och det är då man kommer kunna prata

komma ifrån här…å så kostar man samhället också…

om det och gå vidare med nya rykten om hur bra det är! Som pushar det liksom.

-Ja, man behöver återkoppling eller positiv bekräftelse från omgivningen om att - Ja du klara
det! Satsa på det!

Vad är det vi pratar för mycket om?
-Allt annat än det som är viktigast. Vi skyller alltid på varandra med att, det har jag inte fixat,
det var inte mitt ansvar…
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Och om förortens bild, vilka som är där. De fokuserar alltid på det som står i media, och

har där kan jag känna om hur resten av Hisingen är. Och det jag känner är att de kanske heller

fokuserar inte på det som inte står med i media och inte ser det verkliga bilden. Det är bara

inte får kanske att träffa människor från andra kulturer och får den erfarenheten och det är

pengar det handlar om, ja men det är inte bara det. Som vi sa, vi får ta eget initiativ också

något som behöver arbetas på. Några av mina kompisar har jobbat på Torslanda och fått höra

innan och inte förvänta sig att annan tar det, för att bara joina. Utan man försöker själv prata

hur barnen fäller taskiga, rasistiska kommentarer om andra icke-etniska svenskar...Det är

om det man vill och din idé.

något vi behöver arbeta med, och att de förstått att det är inget vi mot dom utan, så det är det
som jag tycker är ganska viktigt att ta upp.

-Det jag kan tänka på är att det pratas väldigt mycket om - ett vi och dom. Som exempelvis,
förorten och innerstan, rikemansområden, invandrare eller svensk. Det blir som ett brandvägg
emellan och det är det som bidrar till rasismen som bidrar till diskriminering, just
svartmålning.
-Det blir en skillnad mellan kulturer även om det är mångkulturellt. Det blir vi svenskar och
resten är invandrare, även om det är svenskar från andra generation, en med svensk förälder,
eller mormor som är från Finland eller Danmark. Om min mamma är från Finland ja då blir
jag inte svensk (dvs sedd som en svensk). Det blir alltid fokus på vad du har för etnisk påbrå.
-Och i samband med det så kommer fördomar i kläm som att -”invandrare hatar svenskar”.
Det finns sån syn då, det finns personer som inte vågar åka in till Angered eller andra
områden. Ja, att det är skottlossning, det är krig där, “mellan klaner”. Det är också något som
svartmålas väldigt mycket i media för att kalla stora släkter för “klaner”. För någon vecka
stod det i tidningen om att - “stora kullar bidrar till stora kriminella släkt klaner”! De försöker
att dehumanize människorna där, vilket är väldigt fullt. Och detta skapar vi och dom också.
När du kommer hem till en med annan etnisk bakgrund så får du så mycket, både mat och
kärlek.
Det är väldigt synd, för är man rädd för att komma in i den miljön så missar man väldigt
mycket. Du missar på upplevelse, olika förhållande, d.v.s. uppleva ett annat levnadssätt än
vad du är van vid. Och detta är jättesynd. För att någon person som har en helt annan etnisk
bakgrund än vad du har kan vara en kopia utav din personlighet och att ni kan klicka så, som
inget annat.
-Och det gör det ännu värre. Folk som säger att jag åker aldrig till Angered, eller Hjällbo, till
biskop åker folk ändå.
-Jag tänker mycket på hur andra människor också pratar vi och dom. Jag bodde i Torslanda
när jag var liten och där är det verkligen avskuret från verkligheten, från resten av Hisingen.
Det är som inget kommer in och inget kommer ut. Det är en skev världsbild som ungdomarna
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Förening P – Gruppintervju med styrelse

Föräldrar - Dels för att barn ser upp till sina föräldrar och dels att de är ens närmaste.

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Skolor - Det är viktigt att lärare tar ansvar och kontaktar föräldrar och samarbetar med dem.

-Att bo i förorten får mig känna hemma
-Otryggt
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
-Segregation, minska det
-Flera fritidsgårdar
-Mer resurser, mer trygghetsvärdar
-Aktiviteter
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
-Museum, utveckla kulturen
-Skolor
-Budget

Barnen spenderar mycket tid i skolan.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
-Resurser
-Samarbeten
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Inspirera
Hålla aktiviteter
Resa
Evenemang
Seminarium
Vi kan besöka olika fritidsgårdar och hålla dialog med barnen om olika ämnen. Något ämne

-Kurser för gemenskap

som inte diskuteras i vanliga fall.

-Relation mellan skolpersonal och elever

Vad är det vi pratar för lite om?
Möjligheter, positiva förändringar, lösningar

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Vad är det vi pratar för mycket om?

-Vi känner utifrån egen erfarenhet

-Problem

-Aktiviteter håller ungdomar borta från kriminell verksamhet

Vi pratar för mycket om negativa förändringar, om problem istället för att lösa det och göra

-Många vet inte vart eller vem de ska vända sig till, man får veta vad han är bra eller dålig på

något åt saken.

-Ungdomar känner sig mindre bortglömda

Övriga kommentarer:

Vems är ansvaret?

-Detta inspirerar oss

Politiker - Det är deras uppgift att se till så att befolkningen dels integreras och dels skapa

-Vi ser fram emot att få samarbeta för en ljusare framtid

trygghet för dem.
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Förening Q – Gruppintervju med blandad grupp
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Det är underbart att bo i biskopsgården, det är så mångfacetterat med många olika kulturer

Även med en värdegrund som gäller alla och att alla deltar efter egen förmåga och att
utveckling får och tar tid.
Vad kan ni själva tänka er att göra?

och människor, att bo här är som att bo på vilket ställe som helst men skillnaden är att

Redan idag gör vi en insats i området där vi bedriver träning 2 gånger i veckan, vi deltar även

naturområdet svarta mossen är en underbarplats att promenera i och i alla årstider, speciellt på

i street games, och vi är nog en av få föreningar som har en socialvärdegrundsplan som vi

sommaren då många människor nyttjar denna plats för olika aktiviteter, det finns även andra

arbetar efter

gröna ytor.

Vad är det vi pratar för lite om?

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Människors inbyggda kraft är enorm och förutsättningar finns, och att det är vår allas ansvar

En sak är att få hit mer service och kommunala tjänster och andra samhällsnyttiga tjänster. Så

att ta del och utveckla vårt område, och att tjänstemän och politiker är för lite ute och träffas

som butiker, service, bankkontor, bibliotek. Möjlighet att ta del av kultur. Snabbare på att

människor i området, det är bra att lyssna på människors behov

reparera saker och även snabbare på att städa upp i och kring området.

Vad är det vi pratar för mycket om?

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Kanske att vi alltid måste hitta vems fel allt är, bättre att vi lär oss om det som hänt/händer

Föreningslivet, att alla klubbar stora som små får samma uppmärksamhet, att försöka få hit

och går vidare och utvecklar det som är bra

mer föreningar typ gymnastik, dans, fäktning, handboll osv

Övriga kommentarer:

Införa planterings dagar, städdagar, även andra samkväm som grill på gården,
Lokaler där olika aktivitet kan göras så som sy, snickra, baka och bara umgås
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Det ni gör i denna grupp är ett bra intinativ som kommer att utveckla samarbetet människor
och föreningar i området, även att ni sätter människor i rörelser och utvecklar tankar och idéer
hos människor och föreningar i området, och att vi tillsammans kan utveckla, skapa och
utveckla tankar och idéer som för området framåt och skapar en positiv klang när

Om man delar samma vardag, område, tankar och idéer så förstår man hur andra har det, det

biskopsgården nämns i press och media.

växer fram en sorts samhörighet och igenom det så kan utveckling ske

Ansvaret ligger på alla invånare men tjänstemän och politiker är dem som fördelar pengar,

Vems är ansvaret?

man bör tänka på att inte alltid ha tidsbegränsade projekt utan projekt som kan löpa på under

ansvaret ligger på alla invånare men tjänstemän och politiker är dem som fördelar pengar,

många år, en del saker som görs behöver tid för att ”sätta” sig.

man bör tänka på att inte alltid ha tidsbegränsade projekt utan projekt som kan löpa på under
många år, en del saker som görs behöver tid för att ”sätta” sig
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Vi kan bidra med kunskap, gemenskap och samhörigheten
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Förening R – Gruppintervju med styrelse
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Fantastiskt att bo i den mångkulturella atmosfären, öppenhet, vänlighet, jämlik atmosfär.

Detta innebär ett behov av stora gemensamma satsningar på lokaler och verksamheter året
runt. Personal. Avlönad.
Det är också brist på lokaler och verksamheter för äldre, långtidssjuka och arbetslösa.

Trevliga grannkontakter.

Vems är ansvaret?

Enkelt, tillåtande atmosfär, vacker natur, bra kommunikationer, en känsla av att vara mitt i

Ansvaret är politikernas. Idag råder stort ointresse. I högtidstalen lovprisas integration, men

världen, geografiskt nära havet, bra basservice vad gäller mat, grönsaker, apotek, bibliotek,

när pengar fördelas hamnar det mesta där de mest resursstarka bor och arbetar. Exempel:

vårdcentral.

Jubileumssatsningen, badet vid Frihamnen.

Fina välordnade motionsspår och ett stort naturområde med skog och små sjöar.

Det behövs andra former av fördelning av medel för ett område där föreningslivet saknar

Vi som förening har stora svårigheter att hitta lämplig lokal som vi har råd med. Brist på
lokaler även för tillfälliga möten, utställningar och öppna hus. Behövs “anslagstavla” i form
av broschyr, hemsida och(!) fysisk anslagstavla. Kalendarium. Nyhetsbrev.

tradition och röststarka företrädare.
Långsiktighet i engagemang och satsningar är nödvändigt. Inga fler tidsbegränsade projekt!
De boendes engagemang är beroende av lokaler och verksamheter. I ett område utan

Vad vill ni förändra/utveckla i Biskopsgården?

fritidsverksamhet och kommers “flyr” invånarna in till centrum så ofta de kan.

Vi behöver ett kulturhus!

Sopor och renhållning är ett problem, det beror ofta på bristande kunskaper. Många

Vi behöver ett kulturhus!
Vi behöver ett kulturhus!
Verksamheter öppna för barn och andra. Med personal.
Lokal verksamhet i kvarteren för barnen. Även för äldre barn.

människor landar här direkt efter flytt från länder där krav och rutiner är helt annorlunda.
Fastighetsägarnas ansvar att lära ut och övervaka.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?
Ideella krafter kan inte ensamma bära verksamheter i områden med så stora behov som här.
Föreningarna gör jättemycket redan. Men det behövs basresurser typ ett kulturhus där

Plaskisland, vattenlek för små och stora. Bad; här bor många barn och ungdomar, familjerna

lokalskötsel, teknisk utrustning etc inte blir föreningsmedlemmarnas ansvar. Blir för tungt om

har som regel inte bil.

man ska ordna allt från städning och datorer till själva verksamheten. För kontorsarbete kunde

Kommunalt stöd till kafé, butiker, biograf. Kommunal och statlig service. Sluta småskvätta

man ordna en gemensam lokal där varje förening har en mobil kontorshurts som tas fram då

över oss, det behövs en riktig satsning.

jobb ska göras, onödigt med egna kanslilokaler och teknik för varje enskild förening.

Satsa inte alla “Hisingspengar” på Backaplan och Älvstranden!

Vår förening är påfallande social och öppen för människor med t ex sociala eller hälsomässiga

Varför behövs det?
I området bor 30 000 personer, vilket är mycket stort i jämförelse med andra utsatta områden.

problem. Men det är inte något som kan krävas av alla. Vi har verksamhet på
vardagsförmiddagarna, vilket ger kontakt med daglediga, behöver också resurser för aktivitet
på tider som passar dem som arbetar eller studerar dagtid.

En stor andel barn och ungdomar under 20 år. Trångboddhet. Vilket är grund för sociala
problem och problem med studier, läxläsning etc.
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Vad kan ni själva tänka er att göra?

Förening S – Gruppintervju med blandad grupp

Vi bidrar gärna till i en väl fungerande organisation eller verksamhet. Vi är kontaktskapande

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

och sociala och kan göra olika saker förutom dansen som är vår verksamhet.

För det mesta underbart. Det är ett fint och kulturrikt område med närhet till natursköna

Vi har t ex medverkat på Monsunen äldreboende, Medborgarkontoret, Lights in

områden. Det är enkelt och nära till allt. Vi som jobbar i Sjumilahallen känner oss alltid

Biskopsgården, Biskopsgårdens dag, torget i Lindholmen. Även öppen dans där publiken får

välkomna och det är en skön stämning. Det blir många stopp på vägen till och från affären

delta under coronaperioden på t ex Friskväderstorget utomhus.

eftersom man alltid träffar på folk man känner. Ibland känner jag mig rädd pga skjutningarna

Föreställningarna öppnar oftast för publikens deltagande.
Vad pratar vi (som bor i Biskop) för lite om?
Likheten i olika människors behov och intressen oavsett bakgrund.
Utåt talar vi för lite om fördelar och styrka hos Biskopsgården.
Många ser Biskopsgården som transit, men många bor verkligen här i generationer.
Vad pratar vi (som bor i Biskop) för mycket om?
Negativt om vårt område, kriminalitet, “de andra”. Negativt om hyresvärden, lägenheterna
och husen.
Övriga kommentarer:
Vi tror inte att föreningarna i sig kan driva all den kontinuerliga verksamheten som behövs i
området. Det behövs ekonomiskt stöd och praktiska förutsättningar. Att vara föreningsaktiv i
ett område som Biskopsgården leder ofta till att man får ta itu med deltagarnas problem i

och måste se mig om när jag går nånstans.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Tryggheten och säkerheten. Alla ska känna sig trygga. Ingen ska behöva vara rädd bara för att
några få är kriminella.
Vi arbetar för att göra skillnad och skapa bättre framtidsutsikter för barn, ungdomar och
vuxna t ex genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter. Man kan komma och spela
basket i vår förening. Där finns det en stark gemenskap och positiv grupptillhörighet. Det är
för att vi har så stark och tydlig värdegrund att stå på.
Det som måste förändras är folks attityder till kommunen och myndigheterna. Mer tillit
behövs. Det görs många positiva insatser för att göra Biskopsgården tryggare.
Föräldrarna och vuxna måste ta mer ansvar för sina barn – så att barnen sköter sin skola och
fritid. Sysselsättningsgraden bland vuxna måste öka.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

sociala frågor, migrationsfrågor och läxor/utbildning. Behovet är skriande stort överallt, vilket

Vi vill utveckla nya mötesplatser för att fånga upp invånarnas intressen och bjuda in till

kan leda till att många drar sig tillbaka att de inte orkar trots att de verkligen vill vara till

samtal och samarbete. Vi har därför initierat ett arbete för att bygga FRISK ARENA – en

hjälp.

kombinerad kultur och idrottsarena. FRISK står för Friskvård, Rekreation, Idrott, Skola och
Kultur.
Vi vill även skapa en arena för jobb. Där man kan få rätt och effektiv hjälp till arbete.
Sen vill vi även bidra till att den allmänna kunskapen om samhället och individens rättigheter
och skyldigheter ska öka. Genom utbildningsinsatser.
Föräldrarna måste även bli stärkta i sina roller. Finns bra hjälp att få från staden.
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Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Vad kan ni själva tänka er att göra?

Alla insatser vi föreslår behövs för att vi har lyssnat till de utmaningarna som individer har

Vi kan tänka oss göra allt! Vi har redan gjort mycket och håller för närvarande på med flera

uttryckt. De långsiktiga effekterna med insatserna blir att stadsdelen bli tryggare och mer

initiativ för att bidra till den social och kulturella hållbarheten i Biskopsgården.

inkluderande. Fler har meningsfulla jobb och fritidsaktiviteter. Och alla kan ta sig till FRISK
ARENA för att träffa andra, utbyta idéer och tankar och både utöva och njuta av kultur och
friskvård.
Med jobb kommer också friare rörlighet och mer självbestämmande. En ökad förmåga till
kontroll av sin framtid.
Vems är ansvaret?
Det är många som bär olika typer av ansvar. Det är inte bara upp till individen. Det finns
strukturella hinder för att bli inkluderad på arbetsmarknaden t ex. Så vi behöver utmana
rådande strukturer för att skapa förändring. Bättra på mångfalden och jämlikheten t ex. Sen är
det upp till varje individ att göra sitt bästa, utbilda sig och förverkliga sina drömmar. Men det
ska inte bero på systemfel eller att hen inte får access till stöd och support, eller att hen inte
har pengar.
Samhället tillsammans med de vuxna individerna i barnens närhet bär ansvaret för att barnen
ska få en bra framtid, bättre tillit och bättre framtidsutsikter. Så de känner sig hoppfulla och
glada.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Det kan bidra med mycket. Framförallt med att höja kvaliteten på sina verksamheter så att
medlemmarna stannar länge och utvecklas. Det behövs även fler starka föreningar som är

T ex har vi haft lov- och sommarverksamhet i alla år sedan föreningen bildades 2014. Det ska
vi även ha under 2021. Vi ska utbilda och anställa unga ledare så de kan få
arbetslivserfarenhet.
Vi utbildar ledare och gör insatser i skolorna för att nå fler barn och unga.
Genom åldersanpassad och allsidig rörelselära ger vi barn, unga och vuxna möjligheterna till
bättre välmående. Medlemmarna bli del av något större och får vänner för livet.
Vi vill även bidra till att förlägga viktiga evenemang, händelser och organisationers
verksamhet till Biskopsgården.
Ställa högre krav på alla och allt!
Vad är det vi pratar för lite om?
Vi pratar för lite om vårdnadshavarnas ansvar. Allt ansvar ligger på staden och polisen.
Företagen måste ta större ansvar och arbeta strukturerat för att bekämpa orättvisor vid/under
rekryteringar. Alla arbetsplatser speglar inte hur övriga Göteborg ser ut. Mångfalden måste
alltså bli bättre.
Ledarnas utbildningsgrad och kompetens måste höjas i föreningarna.
Föreningarna ska inte heller gruppera sig i etiska grupper bara. Det måste till mer mångfald
även där.

villiga att samarbeta.

Skolans roll är viktig att prata mer om.

Alla förutsättningar finns för att kunna bidra. Egentligen behövs inget nytt tillföras, allt finns.

Man pratar nästan aldrig om hur individer tar beslut och beter sig. Viktigt!

Bara att organisera sig och jobba långsiktigt.

Vad är det vi pratar för mycket om?

Fler behöver lära sig föreningskunskap. Det krävs träning och utbildning att delta i
demokratiska föreningar. Alla har inte erfarenhet eller kunskap om vad en förening är. Hur
ska man då kunna engagera sig?
Föreningarna behöver förtydliga sina erbjudanden till allmänheten och ha bättre

Våld och skjutningar, såklart. Arbetslöshet. Det är det enda tidningarna skriver om.
Vissa begrepp som ”utanförskapsområden” måste bort. Språkbruket tenderar att cementera
vissa fördomar och stereotyper.

kommunikation.

144

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

145

Övriga kommentarer:

Förening T – Gruppintervju med blandad grupp

Nu har vi 10 år på oss att tillsammans vända på alla oroligheter och stryka stadsdelen från

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

polisens lista över särskilda. Det kan vi göra genom långsiktig samverkan!

Bra, men om man har barn måste man ha stenkoll!
Bra nära till naturen, man kan göra mycket bra saker, men det behövs mer satsningar. Bra
lägenheter, bra område för barn, för äldre, bra med affärer och vårdcentral.
Ganska bra att verka här när man är ett bra gäng., men det finns vissa svårigheter. Det fattas
en plats som tar hand om kulturen. Det behövs en fast punkt.
Vi har mycket stöd från folk och många som vill hjälpa till. Men vi har ingen fast punkt. Det
är viktigt. Man måste börja från början hela tiden eftersom det saknas en fast plats.
Det är också svårt för det krävs ett stort engagemang för att göra saker här.
Det behövs fler lekplatser, fotbollsplaner osv.
Bibliotek i norra biskop.
Fler aktiviteter i Biblioteket för barn.
Jag gillar området men Biskop behöver trygghet. Här behövs fler aktiviteter så folk blir mer
aktiva. När man är ledig vet man inte vad man ska göra. Det behövs en lokal att göra
aktiviteter i.
Man kan göra ute!
Mer blommor på vården och sommaren. Det är alldeles för lite blommor i norra biskop.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vi vill göra mer Insatser mot brottslighet. Vi vill bidra till att det blir mer samverkan mellan
kommun och föreningar när det gäller brottslighet. Vi vill göra detta genom kultur. Vara mer
på skolor. Ge information till barn.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?
Vi vill göra en två-års-plan som motverkar kriminalitet. Ge information – hela tiden – om
droger.
Vi måste gå till botten men orsaken att unga dras med. Vi måste ge förebilder. Vi vill jobba
med föräldrafrågor med kultur som verktyg.
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Vi har gjort detta och vill göra det mer. En kultur + krisplan! Vi vill göra ett förebyggande
arbete med kultur.
Vi vill göra en plats där alla är välkomna, en fast plats.
Vi vill göra ett kulturhus.

Värva nya människor.
Göra bra samverkan med andra föreningar.
Vad är det vi pratar för lite om?
Var finns de andra föreningarna? Vad gör de? Varför finns föreningar som inte jobbar aktivt

Vi behöver ett kontor.

och tar plats utan att göra nytta? Man pratar för lite om detta.

Ett kultur-medborgar-hus.

När kan man få bidrag? Varför.

Vi gör aktiviteter utomhus. Man behöver en plats på kalla månader för sport och kultur. Man

Osynliga föreningar. Vilka vill vara aktiva och vill samarbeta?

vill ändra på bilden av biskopsgården men det behövs en motvikt. Vi vill starta en mötesplats
på Sjumilahallen.
Varför behövs det?
Göra familjer och barnfamiljer förberedda när saker händer i området. Det handlar om
förebyggande arbete. För att minska kriminalitet och droger och att unga råkar illa ut.

Det är en maktfråga vem som ger pengar och lokal.
Vad pratar vi för mycket om?
Om att det händer dåliga saker. Om negativa saker. Man pratar inte om det positiva.
Det blir en vana. Varför är det så? Är det media? Maktpersoner? Vems är ansvaret för detta?

Vems är ansvaret?
Politiker och invånare. Socialförvaltningen. Eldsjälar och andra som har makt att ge pengar
och lokaler. Hur kan man samarbeta mer? Behövs samarbeten.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Vi måste ha fler utåtriktade aktiviteter. Om man syns mer då kommer folk och berättar. Man
ser inte många föreningar.
Föreningar behöver få mer stöd. Många vet inte hur.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Det som vi skrev ovan. dvs Vi måste ha fler utåtriktade aktiviteter. Om man syns mer då
kommer folk och berättar. Man ser inte många föreningar.
Fortsätta arbetet vi gör med teater, kulturhus ute, göra positiva saker i området.
Göra mer i vår förening för att motverka kriminalitet. Satsa på ungdomar och barn och
föräldrafrågor. Utveckla detta ännu mer.
Driva ett kulturcenter.
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Förening U1 – Gruppintervju med deltagare

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Deltagare 1 - *Skaffa bättre lärare i skolor * Bygga sporthall för invånarna i området * Bygga

Deltagare 1 - Det är enbart invandrare upplever jag och det är ingen bra interaktion mellan
svenskar och invandrare. Dessutom så är skolorna inte bra, känner jag. Mycket problem

Biskopsgården för båda barn och vuxna.

mellan eleverna och mellan eleverna och lärarna. Men det finns inte bara i Biskopsgården.

Deltagare 2 * Bygga en simhall i Biskopsgården * Flera aktiviter för barnen så att dem inte

Det finns i andra delar av Göteborg. Men vi i Biskopsgården måste arbeta med det.

hänger på gatorna... Annars träffas barnen på gatan och då blir det oftast problem. * Mer

Deltagare 2 - Jag känner att i Biskopsgården så är det mest barnen som hamnar i problem. Vi
som är äldre kan komma undan dessa problem men det är mest barnen som vi bör tänka på.
Min dotter jobbar kväll och dag och har inga problem i Biskopsgården. Men dem flesta
ungdomarna som hamnar i problem har ingenting att göra på dagarna och kvällarna. Mina
grannar är oftast i problem vilket får mig att känna mig orolig.
Deltagare 3 - Jag känner att Biskopsgården ett farligt område i Hisingen. Det är mycket

snällare polis till Biskopsgården
Deltagare 3 - * Simhall i Biskopsgården... Det finns i Hisingen men inte i Biskopsgården.
* Det finns brister i skolorna i Biskopsgården som man borde lägga energi på. * Mer polis i
området * Bättre samarbete mellan människor, polis och regeringen.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

problem i form av slagsmål och narkotikaförsäljning. Ett annat problem är att det är alltid

Deltagare 1 - Det är viktigt att bygga sporthall så inte barnen hänger på gatan och gör

trasiga glasrutor i väntbåset i hållplatsen. Man ser avfall ligga på gatan istället för i

problem. Lekplatsen är även viktig för att ha aktiviter för barnen och där kan även föräldrar

papperskorgen och det är inte många som tar ansvar för det. Vi måste bli bättre.

stå och prata med varandra. Läxhjälp är viktigt för att man ska kunna få en bra skolgång, både

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Deltagare 1 - Vi behöver mer svenskar i Biskopsgården som lär oss det svenska språket och
om det svenska samhället så att vi kan integreras. Vi behöver också en förbättring i skolorna
här. Bra lärare med bra intyg/betyg. Mer aktiviteter för barn mellan 15-20 år. Det är bra för att
de flesta har ingen chans att göra aktiviteter på egen hand.
Deltagare 2 - Barnen i skolorna måste börja respektera lärare och äldre människor. Portdörren
är inte säker och alla i området kan öppna den. Det får mig att känna mig osäker. Det är bättre
ifall alla har varsin bricka för att kunna öppna upp enbart sin egna portdörr.

för vuxna och barn. Många barn har svårt att göra sina läxor hemma för att deras föräldrar kan
inte hjälp till pga brister i det svenska språket.
Deltagare 2 - Det är viktigt med simhall för att det är bra för hälsan. Även bastu är bra.
Aktiviterna för barnen är viktigt då det minskar risken att dem göra dumma saker. Det är
viktigt med flera poliser men dem måste vara snälla så att inte barnen blir rädda för dem eller
hamnar i problem med dem.
Deltagare 3 - Det är viktigt med simhall i Biskopsgården för att det är bra för hälsan och för
att man ska hålla sig frisk. Det är viktigt med mer polis så att brotten minskar i
Biskopsgården. Och samarbetet mellan polis, människor och regering är viktigt för att

Deltagare 3 - Föräldrar måste uppfostra sina barn i Biskopsgården och måste ha mer koll på

uppmärksamma problemen i området så att man kan förbättra. Det viktigaste är att föräldrar

vad dem gör. Dessutom måste vi göra området finare tillsammans och sluta kasta avfall på

måste uppfostra sina barn!

gatan. Avfallet ska ligga i soprummet. Mer polis i området som patrullerar. Människor i
området ska samarbeta och hjälpa varandra för att få ett bättre område. Regeringen måste se
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Vems är ansvaret?

vad som händer i Biskopsgården och dem kommer att notera att området behöver

Deltagare 1 - Ansvaret ligger hos regeringen och kommunen. Även människorna som bor i

förbättringar.

Biskopsgården har ett ansvar.

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

151

Deltagare 2 - Föräldrar har ett ansvar till att göra det bättre i Biskopsgården genom att ringa
polisen ifall det är problem.

Vad är det vi pratar för lite om?
Deltagare 1 - Vi pratar lite om: * hur vi ska förbättra säkerheten i Biskopsgården så att man

Deltagare 3 - Människorna är ansvariga, även kommunen.

kan känna sig trygg *hur vi ska förbättra skolor *aktiviteter i Biskopsgården för alla barn och

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

familjer

bidra?

Deltagare 2 Vi pratar lite om: *hur kommunen ska fixa säkerhet i Biskopsgården * aktiviteter

Deltagare 1 - Dem kan hjälpa oss genom att fixa aktiviteter för barn i Biskopsgården. Till
exempel ifall det finns barn som gillar att spela fotboll så kan föreningen hjälpa till. Samma

för barn * större lekplats för barn * fotbollsplan och fotbollstränare som alla ungdomar kan gå
till

sak ifall det finns personer som gillar att simma så kan föreningen hjälpa till att fixa

Deltagare 3 - Vi pratar lite om: *säkerhet och samarbetet mellan människor och kommunen

aktiviteter för simning. Kommunen måste hjälpa föreningarna med det ekonomiska. Utan

för att Biskopsgården ska bli bättre *hur skolor ska bli bättre *aktiviteter för barn

pengar finns det inga aktiviteter.
Deltagare 2 - Tycker samma som föregående svar. Föreningarna måste skaffa mycket
aktiviteter för barn så att barn kan göra något på dagarna.
Deltagare 3 - Det finns många föreningar i Biskopsgården men man måste vara medlem för
att få hjälp. Därför måste föreningen uppmärksamma sig för alla människor i Biskopsgården.
Jag tycker att man måste göra många aktiviteter med alla människor i Biskopsgården.
Speciellt nu när det är Corona och det är tråkigt då behövs det många aktiviteter.
Vad kan ni själva tänka er att göra?

Vad är det vi pratar för mycket om?
Deltagare 1 - Det pratas mycket om problemen i Biskopsgården. Såna problem finns i andra
områden också men vi måste bli bättre i Biskopsgården
Deltagare 2 - Många pratar om problemen i Biskopsgården. Många föräldrar som gråter som
har förlorat sina barn. Många som dör här och många som pratar om det.
Deltagare 3 - Jag tycker desamma som dom andra. Det pratas mycket om skjutningar och
problem i Biskopsgården och också om narkotika. Dessa saker är stora problem som många
pratar om. Vi måste börja prata mer om hur vi ska bli bättre.

Deltagare 1 - Jag kan hjälpa till att fixa aktiviteter i Biskopsgården. Jag kan även hjälpa barn
som behöver läxhjälp. Jag kan dessutom hjälpa polisen och andra grupper i Biskopsgården
som vill skapa säkerhet i området.
Deltagare 2 - Jag kan hjälpa äldre människor eller familjer som behöver hjälp med att till
exempel handla mat. Jag kan fixa en grupp som kan promenera på dagen och prata med andra
människor i Biskopsgården.
Deltagare3 - Jag kan samarbeta med kommunen för att städa området och göra det till en
finare plats. Jag kan även tänka mig att jobba som trädgårdsmästare i Biskopsgården så att vi
får en finare plats. Dessutom kan jag samarbeta med polisen för att skapa säkerhet i området.
Det är även viktigt att hjälpa människor som är äldre ifall dem behöver hjälp och även hjälpa
till att ta rasta familjers husdjur som till exempel katt, hund och kaniner.
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Förening U2 – Gruppintervju med deltagare
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Person 1 Jag tycker om Biskopsgården eftersom det är många människor från många länder.

problem. I sånna områden måste polisen börja jobba på ett annat sätt för att det ska bli bättre.
Även skolorna och kommunen måste börja jobba på ett annat sätt.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Finns många människor från mitt land (Somalia) och mina grannar också. Mina barn har

Person 1 Mer aktiviteter för alla i Biskopsgården. Mer pengar i skolorna så att dem kan ha

många kompisar men jag är orolig att dem hamnar i problem. Det finns problem här på

aktiviteter eller utflykter med barnen. Kanske också mer renoveringensarbete i området så att

Biskopsgården och jag och min fru måste alltid se efter våra barn så att dem inte hamnar i

Biskopsgården blir finare.

problem.

Person 2 Biskopsgården behöver ha mer människor som vill förbättra området och kommunen

Person 2 Jag har bott i Biskopsgården i 6 år och trivs bra men jag tycker inte om det som

måste stötta dem och deras ideer med pengar. Sedan så är det viktigt att vi har mer aktiviteter

händer här. Man får ofta höra om problem som händer här. Men ifall man går sin egna väg

så barnen kan ha något att göra än att bara stå på gatan med sina kompisar.

och inte bryr sig om saker som händer runtomkring så är det inga problem. Men jag är orolig
för våra barn här i området.

Person 3 Jag och mina kompisar brukar gå på Hammarkullekarnevalen varje år och det är
jätteroligt för alla. Kanske så kan Biskopsgården göra samma och få människor från hela

Person 3 Biskopsgården är ett stort område ed mycket människor från olika länder. Inte

Göteborg att komma hit och se Biskopsgården. Finns mycket fina saker här och många glada

många svenskar här och jag hade önskat att det var mer svenskar. Ifall det var mer svenskar

människor.

här så hade det varit bättre integration. Svenskarna är välkomna till Biskopsgården.

Person 4 Jag tycker som dem andra. Biskopsgården behöver mer besökare från andra delar av

Person 4 Jag bor inte i Biskopsgården men har många kompisar som bor där. Jag har varit där

staden. Man kan exempelvis bygga en park eller ett museum så att mer människor kan komma

många gånger och står alltid på torget eller gå på kafe och dricker kaffe med mina kompisar.

dit.

Dem klagar inte så mycket på Biskopsgården eftersom dem och deras familj trivs bra.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Person 1 ifall man har mer aktiviteter så kan barnen ha mer saker att göra på dagarna. Då så

Person 1 Det måste finnas mer aktiviteter för barn och ungdomar i Biskopsgården så att dem

blir det mindre problem för dem och området. Och genom att bygga meri Biskopsgården så

har något att göra efter skolan. Föräldrar och vuxna behöver föreningar där dem kan vara på

kan människorna här börja tycka om (uppskatta) området mer och kanske sluta göra problem.

dagarna för att fika och prata.
Person 2 Jag vill att det ska bli bättre i Biskopsgården och mindre problem för barnen. Barnen
behöver mer aktiviteter som fotboll, basket eller annat. Man mår bra av att sporta. Om barnen
mår bra så mår Biskopsgården bra.

Person 2 (Svarar på samma sätt som på det föregående frågan)
Person 3 Man hör bara dåliga saker om Biskopsgården och många människor som inte
kommer härifrån är rädda för att besöka Biskopsgården. Men ifall vi har en festival/karneval
så kan människor komma hit och se att det inte är så farligt som dem tror. Finns mycket bra

Person 3 Biskopsgården behöver mer svenskar så utländska människor kan lära sig från dem

saker i Biskopsgården. Jag känner många människor som är uppväxta i Biskopsgården och

om samhället och språket. Ryaskolan behöver också förändras och börja med aktiviteter för

som nu har studierat universitet och blivit läkare.

barn efter skolan så att dem kan ha något att göra.
Person 4 Biskopsgården och andra stadsdelar med mycket problem måste förändras så att

Person 4 Vi kanske behöver en park eller museum för att det ska finnas mer alternativ på
aktiviteter för dem som bor i området och mer människor ska besöka Biskopsgården.

invånarna kan få en bättre vardag. Jag bor själv i Angered i ett område som också har mycket
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Vems är ansvaret?
Person 1 Ansvaret ligger hos alla som bor i Biskopsgården och människor som arbetar med
Biskopsgården.
Person 2 Kommunen och polisen har ett ansvar för att göra Biskopsgården bättre. Vi
människor som bor här kan bara prata med barn som gör problem och be dem att sluta med
det.
Person 3 Polisen, kommunen, skolan och föräldrar har ett ansvar. Även andra människor från
andra stadsdelar kan komma till Biskopsgården och hjälpa till.
Person 4 Jag tycker samma sak som dem andra. Mina kompisar från Biskopsgården tycker
också samma sak.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Person 1 Föreningarna kan fixa utflykter för oss som bor här. Kanske till Ullared eller till
Liseberg så att vuxna och barn kan ha roligt. Det behövs människor i föreningarna som kan
göra det (ta initiativ) och pengar så att dem kan göra aktiviteter.
Person 2 Föreningarna och människorna där kan samarbeta med polisen och kommunen så att
Biskopsgården kan bli bättre. Jag tycker också som person 1 att föreningarna kan fixa

Person 2 Jag vet inte vad jag kan göra. Det finns inte mycket som jag kan göra. Jag har annat
att tänka på just nu som till exempel att lära mig det svenska språket.
Person 3 Jag kanske kan samla mina kompisar och tänka på vad vi kan göra tillsammans för
Biskopsgården. Kanske starta en förening. Men jag vet inte hur man gör. Hade behövt hjälp
med det.
Person 4 - Jag kan inte göra så mycket för Biskopsgården. Jag frågar "Vad kan dina kompisar
i Biskopsgården göra tror du?" - Dem jobbar och går i skolan så dem har inte tid. Men dem
kanske kan vara med i föreningar och hjälpa Biskopsgården att bli bättre.
Vad är det vi pratar för lite om?
Person 1 Vi pratar lite med barn som gör problem i området. Vi måste börja prata med dem
och deras föräldrar.
Person 2 Vi pratar lite om hur vi ska göra Biskopsgården bättre. Jag känner mig otrygg här
ibland. Människor måste tillsammans börja prata om hur vi ska göra Biskopsgården till ett
tryggare område.
Person 3 Jag tycker att vi pratar lite om säkerheten i Biskopsgården. Det händer ofta problem
här men det är inte många som pratar om hur vi ska få det att sluta. I centrum (Göteborg
Centrum) så pratar man direkt om problem så fort det händer. Men inte här.

aktiviteter så att människor här kan ha något att göra och ha roligt.

Person 4 Jag kan inte svara på den frågan. Jag och mina kompisar pratar inte om det.

Person 3 Biskopsgården behöver mer föreningar. Kanske förening för dem som tycker om

Vad är det vi pratar för mycket om?

fotboll eller en förening för dem som bara vill sitta och prata och spela schack eller kortspel.
Finns många människor som inte jobbar eller går till skolan här och därför behöver dem ha
något att göra på dagarna.
Person 4 Jag tycker som person 3. Jag och mina kompisar tycker om fotboll jättemycket. Det
hade varit bra ifall det fanns en förening för oss. Dessutom kan vi träffa andra människor och
skaffa mer kompisar.

Person 1 Man hör alltid någon prata om problem. I tvättstugan så pratar mina grannar alltid
om hur mycket problem det är i Biskopsgården och i skolorna. En granne sa till mig att
Biskopsgården var mycket bättre förut eftersom det var inga problem. Nu är det mycket
problem.
Person 2 Jag och mina vänninor brukar träffas ibland och dricka kaffe. Då pratar vi alltid om
hur Biskopsgården är osäkert för våra barn. Det är också många som pratar om att dem vill ha

Vad kan ni själva tänka er att göra?

en förändring i Biskopsgården. Kanske mer aktiviteter och affärer.

Person 1 Jag kan vara med och starta en förening kanske. Eller prata med barnen som göra

Person 3 Biskopsgården måste bli bättre och säkrare. Det är ett fint område. Många människor

problem här i området.

tycker om Biskopsgården. Men många här pratar om osäkerheten. Det är inte bra. Polisen och
kommunen måste göra något.

156

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

157

Person 4 Jag vet inte vad människor pratar om i Biskopsgården. Mina kompisar pratar inte så
mycket. Men jag läser ibland nyheterna om Biskopsgården och jag oftast om problem.
Skottlossningar och narkotika.

Förening U3 – Gruppintervju med deltagare
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Person 1 Biskopsgården är bra för oss med utländska bakgrund eftersom det finns butiker med
orientaliskt utbud. Jag trivs bra i Biskopsgården och även mina barn. Vår familj har många
vänner här. Men det är stökigt i vår trappuppgång och då blir vi arga och oroliga. Min man
vill flytta härifrån eftersom han tycker att Biskopsgården är farligt ibland och vill att mina
barn ska börja på samma skola som deras kusiner i Frölunda.
Person 2 Mina barn går i skolan och dem kommer hem och klagar på att det är mycket bråk i
klassrummet. Därför vill jag flytta från Biskopsgården så att mina barn kan få en bra skola.
Annars trivs vi bra här och vi har många vänner från olika nationer. Våra grannar är trevliga
och brukar bjuda oss på mat och bakelser. Att bo i Biskopsgården påminner mig lite om att bo
i mitt hemland (Irak).
Person 3 Jag bodde först i Uppsala när jag kom till Sverige. Men jag sökte mig till Göteborg
eftersom alla mina vänner bor där (Hisingen). Jag flyttade till Biskopsgården för 2 år sen och
jag tycker om att bo här. Det är problem bland yngre människor men inte för oss som är äldre.
På sommaren är det jätteroligt här i Biskopsgården för att då är vi ute sent och spelar fotboll.
Även under Ramadan är det roligt här.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Person 1 Vi vill ha en bättre skola här i Biskopsgården. Barnen måste ha lika bra skola som
andra skolor i Göteborg. Kanske behövs det bättre lärare eller bättre rektor. Jag vet inte men
skolan behöver något som gör den bättre. Våra kusiner i Frölunda går på en skola där eleverna
har jättemycket respekt för lärarna. Varför är det inte samma sak i Biskopsgården? Lärarna
måste bli hårdare.
Person 2 Jag tycker samma sak som förra personen. Mina barn är jätteduktiga i skolan men
dem klagar på att det är alltid problem i klassrummet. Vi behöver en bättre skola i
Biskopsgården. Jag vill att mina barn ska få bra betyg så att dem kan få en bra utbildning i
framtiden. Det finns också andra problem som till exempel att ungdomar hänger vid porterna.
Ibland är man rädd för att gå förbi och då behöver jag ringa min son så att han kan möta upp
mig.
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Person 3 Kanske mer butiker i Biskopsgården så att jag inte behöver åka till Göteborg
centrum. Sen så hade jag velat ha en mötesplats för äldre där man kan spela brädspel eller
kort. Det hade varit kul. Vi hade en sån mötesplats i Uppsala och det var många som gick dit.

Vems är ansvaret?
Person 1 Det är skolans egna ansvar att bli bättre och även kommunen. Mitt ansvar är bara att
uppfostra mina barn till att sköta sig i skolan. Det är även kommunen som ansvarar för att

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

bygga mer i Biskopsgården.

Person 1 Bättre skola och finare gårdar. Mer och större lekplatser så att barnfamiljer kan sitta

Person 2 Jag tycker som person 1. Jag tycker också att föräldrar har ansvar för att deras barn

och prata, kanske grilla medan barnen leker. Biskopsgården är stort och man kan bygga

sköter sig. Stackars lärare som behöver lära ut kunskap men även uppfostra. Det funkar inte

mycket här. Nu när det är Corona och sommaren är på väg så måste det finnas mer saker

så. Läraren ska bara göra en grej och det är att utbilda.

utomhus för oss familjer. Jag mår dåligt av att alltid vara hemma.

Person 3 Hela Biskopsgården har ett ansvar tycker jag. Men polisen har misslyckats i sitt

Person 2 Dem (kommunen) måste utveckla skolan så att våra barn trivs. Vi ska inte behöva

arbete tror jag och därför så behöver vi alla ta ansvar också vilket vi egentligen inte behöver

flytta för att våra barn ska få en bättre skola. Vi måste även ha mer aktiviteter för barnen som

göra.

bor här. Det är snart sommarlov och dem kommer ha tråkigt ifall dem bara gör samma sak

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

hela sommaren. Jag frågar "Vad gör dina barn på sommaren?" - Min dotter leker med

bidra?

grannens barn på gården och min son cyklar och spelar fotboll. De måste göra mer aktiviteter.
Mina kompisar i Angered säger att de varje sommar kommer en grupp människor som håller
aktiviteter på gårdarna med barnen. Vi behöver samma sak här.
Person 3 Jag vill gärna ha ett tryggare område. Jag vet inte mer än så. Jag frågar "Vad behöver
man utveckla för att få ett tryggare område?" - Mer polis. Det måste finnas mer polis på
gatorna så att barnen inte gör problem. Men det är inte heller barnens fel att dem gör fel. Det
är deras föräldrars fel! Skolan måste bli hårdare mot barnen och föräldrarna ifall barnen gör
problem på och utanför skolan.

Person 1 Det är alltid bra att föreningarna öppnar upp för alla invånare i Biskopsgården. Men
jag vet inte så mycket information om dem och jag vet inte vart man hittar information heller.
Kanske det är bra om dem knackar dörr och pratar om sin förening eller kanske ställa sig på
torget och prata. Föreningarna kan göra Biskopsgården bättre, tror jag.
Person 2 Jag vet inte så mycket om föreningarna i Biskopsgården. Mina barn brukar gå till
fritidsgården. Är det förening? Jag säger "Integrationsnätverk är exempelvis en förening.” Jag tycker att Integrationsnätverk är en bra förening eftersom dem hjälper oss att lära oss
svenska. Det borde finnas sådana föreningar i Biskopsgården också för att då kan människor

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

gå dit och få hjälp med olika saker eller bara sitta och prata med andra människor.

Person 1 Ifall vi har en bättre skola i Biskopsgården så kan det leda till att barnen inte begår

Person 3 | Biskopsgården behövs mer roliga saker att göra (aktiviteter) för oss alla. Jag känner

brott i området. Dessutom kan barnen få det lugnt på lektionerna. Lekplatser behövs så att

inte till så många föreningar i Biskopsgården så jag hoppas att de kan bli många i framtiden.

föräldrar kan sitta prata med andra föräldrar medan barnen leker. Det är viktigt att äldre

Föreningarna kan hjälpa oss att integreras i samhället och lära oss svenska.

människor också får en plats där dem kan prata.
Person 2 Jag tycker att skolan är den viktigaste platsen (institutionen) i samhället. Om man
inte har en bra utbildning så har man ingen framtid och inget bra jobb. Skolorna här måste bli
bättre. Det är också viktigt med aktiviteter så att våra barn kan göra olika saker på dagarna
och inte bara göra samma sak varje dag.

Vad kan ni själva tänka er att göra?
Person 1 Jag hoppas någon dag i framtiden att jag kan bli lärare i Biskopsgården. Det har varit
en stor dröm för mig att bli lärare sedan jag var liten. Jag vill bli en bra lärare som barn kan
vända sig till om dem behöver hjälp med olika saker och inte bara skolan.

Person 3 Med mer polis och bättre skola så kommer Biskopsgården bli ett bättre område.
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Person 2 Jag kan tänka mig göra saker i Biskopsgården som får människor att må bättre som
till exempel att hålla aktiviteter för barn och vuxna eller kanske vara med i förening som alltid
är öppen för människor.
Person 3 Jag vill också vara med i en förening för människor mellan 18 år och uppåt där man

Förening V1 – Gruppintervju med styrelse
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Bra, lugnt och trevligt område.

kan träffas och spela schack eller Backgammon. Det är roligt och skönt för att då kan

Positiva ”bilder”.

människor släppa alla nyheter om Corona och bara fokusera på spelet.

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Vad är det vi pratar lite om?
Person 1 Vi pratar lite om hur skolan ska bli bättre. Jag som förälder vill att mina barn ska gå
på en bra skola och komma ut med bra betyg. Om skolan inte är bra i Biskopsgården så

Segregationen
Utanförskapet

kommer många barn härifrån att inte komma ut med bra betyg. Då blir det kanske mer

Arbetslösheten

problem i området.

Fler ungdomsgårdar.

Person 2 Jag pratar mycket om att skolan ska bli bättre men det är inte många som gör det

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården?

tycker jag. Skolan är jätteviktig att prata om. Våra barn ska ha det lika bra som barn i andra
stadsdelar som till exempel Torslanda eller Göteborg Centrum.
Person 3 Jag har inte barn så för mig är skolorna i Biskopsgården ingenting jag pratar om.
Men jag tycker att vi pratar lite om hur Biskopsgården ska bli bra och hur människor
tillsammans ska göra Biskopsgården bättre. Vi måste också börja prata om att fixa föreningar
för oss som är 18 år och uppåt.
Vad är det vi pratar mycket om?
Person 1 Dem pratar mycket om att saker ska hända i Biskopsgården men jag tycker inte att

Föreningslivet
Skolan
Ungdomsverksamheten.
Varför behövs det?
Mindre kriminalitet. Säkrare områden.
Vems är ansvaret?

det är inte mycket som händer. Jag frågar "Vem är dem?" Kommunen och polisen.

Föräldrarnas

Person 2 Vi pratar mycket om hur våra barn ska få en bra framtid och det tycker jag är bra.

Politikernas

Jag hoppas att mer människor kan börja göra det också. Jag tycker om Biskopsgården
eftersom jag har många kompisar här. Men jag vill att Biskopsgården ska bli bättre för våra
barn.
Person 3 Man pratar mycket om problem bland barn och hur dem bråkar med varandra och

Samhället (invånarna)
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?

skadar varandra. Men man glömmer oss som är äldre och inte gör problem i Biskopsgården.

Bidra med att ungdomar inte hamnar snett, att de har någonting att göra och någonstans att gå

Det är fel tycker jag.

till vid sin fritid.
Det behövs mer resurser i form av bidrag så att föreningarna kan utvecklas.
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Vad kan ni själva tänka er att göra?

Förening V2 – Gruppintervju med blandad grupp

Se till att ungdomar har någonstans att ta vägen. Att de engagerar sig i någon

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

fritidsverksamhet.

Förenat med en viss osäkerhet/rädsla. Inte så att man går ensam på kvällar på vissa platser.

Vad pratar vi för lite om?

Men också ett FANTASTISKT fint rekreationsområde.

Att utveckla området

Bor inte i närområdet men är med i klubben och bara positiva bilder av området!

Vad pratar vi för mycket om?

Ganska bra men går inte ut efter 20.00.

Kriminalitet och droger

Stökigt med ungdomar och lite vakter på torget (Länsmanstorget)

Utanförskap

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Övriga kommentarer:

Mer ungdomsverksamhet:

Vi tror inte att föreningarna i sig kan driva all den kontinuerliga verksamheten som behövs i

Idrott/klubbverksamhet

området. Det behövs ekonomiskt stöd och praktiska förutsättningar. Att vara föreningsaktiv i

Kultur/Teater grupper

ett område som Biskopsgården leder ofta till att man får ta itu med deltagarnas problem i
sociala frågor, migrationsfrågor och läxor/utbildning. Behovet är skriande stort överallt, vilket

Fritids/ verksamhet/gårdar

kan leda till att många drar sig tillbaka att de inte orkar trots att de verkligen vill vara till

Parker för olika ändamål

hjälp.

Träd o grönt runt husen/gårdar
Äldreverksamhet:
Boulebanor
Mötesforum
Schackbord med stolar inbyggda i ”samma” som brädet i bordet i Länsmansgården
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Småskalig fritidsverksamhet för både unga o äldre, i form av bevarandet av schackklubben
exempelvis och mer matkulturdagar, musikdagar och gränsbrännboll (mer platser /lokaler)
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
All verksamhet: fritid/kultur/idrott behövs för identifikation av området och ge en egenkänsla.
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(I vårt fall ex schackklockor, kostar omkring 600 kr st)
Mera verktyg (kr) för att göra sig hörda. (PR Reklam) Ett bra initiativ är just bl.a. denna
”katalog” som är på gång.
Vems är ansvaret?
(oläsbar PDF-sida)
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
(oläsbar PDF-sida)
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Upprätthålla vår klubb. Marknadsföra oss om medel finns (kr)
Vad är det vi pratar för lite om?
Gemenskap/utanförskap
(Surrar om det negativa som hänt och som noterats/skrivit i pressen istället för att se det
positiva när folk ”pratar” med varandra vilket för det mesta blir tvärtom med andra ord mer
positivt.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Hur det är i området vi bor. (Mer vakter på torget? Länsman)
Övriga kommentarer:
TILLSAMMANS BLIR VI STARKA!

Föreningen W1 – Gruppintervju med cirkelledare
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Bra och lugnt, det mesta dåligt som sker ser man nästan inte om man inte är involverad i
sådant. Det märks stora skillnader mellan delområden.
Mycket fin natur.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Fler aktiviteter och lokaler/mötesplatser, gärna kultur. Saknar fritidsgårdar.
Att få fler att mötas.
Om vi är bekanta med fler är vi antagligen trevligare mot fler.
Inte anonyma.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Fritidsgårdar - återuppta
Fler mötesplatser permanenta / och arrangemang.
Göra föreningar mer kända
Öka samarbetet mellan föreningar
Fler mötesplatser för äldre. Gärna generationsöverskridande aktiviteter.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
- Föreningar är ofta ” självcentrerade” gärna mer utbyte för att fånga fler och behålla dem.
Viktigt att skapa samhörighet och minska främlingskap.
Viktigt med många alternativ för aktiviteter, så det passar många.
Vems är ansvaret?
Det är främst gemensamt. Allas. Alla kan göra något. Men politiken måste möjliggöra
föreningsaktiviteter, skapa ekonomiskt utrymme för mötesplatserna.
Skolan skulle kunna vara mer öppen mot samhälle/föreningsliv.
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Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Föreningar kan bjuda in, hålla öppet, visa upp oss.
Bli bättre på att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Förening W2 – Gruppintervju med blandad grupp
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Olika ekonomiska förutsättningar för barnens familjer.
Knapp ekonomi för träning, kostnadskänsliga deltagare

Till syvende och sist handlar det mycket om ekonomi. Särskilt i stadsdel med svag ekonomisk
befolkning.
Hjälp oss att bli synliga, vi är bra på det vi gör - men inte självklart på marknadsföring.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi deltar gärna och visar upp oss och vår verksamhet.
Kan låna ut lokalen vid särskilda tillfällen.

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Säkrare omgivningar
Öka kunskapen om lokala föreningar i området.
Upprustning av den fysiska miljön, hus och områden, kan visa spår av eftersatt underhåll.

Vi har tidigare visat upp oss i skolor.
Vi kan erbjuda träning för riktade grupper som ex äldre, kvinnor, m.fl.
Vad är det vi pratar för lite om?
De goda saker och initiativ som finns. För lite fokus på det positiva. Hitta de positiva
exemplen.
Vad är det vi pratar för mycket om?

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Utnyttja friluftsområden, fler utomhusalternativ, tex frisbeegolf.
Fler mötesplatser mellan olika delområden i Biskopsgården, tex Långströmsgatan och
Kärrdalsvägen.
Ge alternativ till könsöverskridande sporter, för att normalisera umgänge mellan tjejer och
killar.

Det negativa, skjutningar, kriminalitet.
Att någon annan skall lösa våra problem.
Fördomar och grova generaliseringar.
Övriga kommentarer:
Vi trivs! Vill gärna bidra.

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Genom utomhusaktiviteter för olika människor möjligt att mötas, som normalt sett inte möts.
Inom Biskopsgården finns områden med stora skillnader ekonomiskt, kulturellt och socialt
mellan grupperna.
Vi vill motverka att tjejer och killar hålls åtskilda, oberoende av orsak, etnisk, kulturellt eller
religiöst.
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Vems är ansvaret?

Förening X1 – Gruppintervju med styrelse

Först är det ett samhällsansvar, och institutioner som skola, fritid, kultur är också ansvariga.

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Alla 4 har bott (i Biskopsgården) i mer än 30 år.

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Erbjuda träning/aktiviteter som bidrar till ökad samvaro för killar och tjejer. Samt aktiviteter
utanför den vanliga träningsverksamheten, tex grillkvällar, tipspromenader osv.
Ekonomiskt stöd till föreningarna är en viktig del.
Enkla kontaktvägar till myndigheten och institutioner är viktiga. Möjligheten att få låna
lokaler och mötesplatser, för att kunna ha aktiviteter utöver det vanliga. Hjälp med kontakter
till myndigheter gällande tillstånd, bygglov och bidragsansökan.

De trivs mycket väl i området.
Har tyvärr de senaste åren känt sig otrygga i samband med gängkriminaliteten.
i övrigt är de trygga i Biskopsgården.
Genom åren har man lärt känna området och medborgarna ganska väl vilket ger en ”hemma”
känsla.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Det tråkiga ryktet om Biskopsgården som kommit med de kriminella gängen.
Att utemiljön inger trygghetskänsla

Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi bidrar med frivilliga instruktörer, ordnar grillkvällar, tipspromenader.
Vid enstaka tillfällen lånar vi ut lokalen till andra föreningar.
Vi ordnar pröva-på-verksamhet, tex självförsvar för kvinnor.
Vi hjälper också till med ”öppet hus”.

Att få ut personer med invandrarbakgrund ut i politiken, kommunfullmäktige -> inger
trygghet, lättare att vända sig till någon med samma språk.
Att få ut speciellt kvinnor ut i svenska samhället och ut i skolor, få ut ungdomar till arbetslivet
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Möjligheter till fritidsgårdar till ungdomar
Möjligheter till att äldre har en träffpunkt
Möjligheter till gym (inomhus) för kvinnor

Vad är det vi pratar för lite om?
Det är nog inte för lite prat, utan för lite handling.
Vi pratar för lite om det vi kan påverka, tex vilka som är välkomna på träning.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Vi pratar mycket om sådant vi inte kan påverka.
Övriga kommentarer:
Kanske ett nätverk för likartade sporter, tex kampsport, handboll, fotboll.
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Möjlighet till aktiva sportklubbar/anläggningar
Möjligheter till gym utomhus, promenadstråk – gummigolv
Utveckla mer info om hälsa, droger, vapen, risker/möjligheter till alla medborgare
Bidra till friskvård med bättre gångbanor, möjligheter till hälsosamtal och gångstavar
Samarbete med polis, ungdomar, skola, föreningar
Varför behövs det? På vilket sätt göt förslagen att det blir bättre?
Info om hälsa gör folk mer medveten om att komma ut och röra på sig, äta rätt kost.
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Info om vad man skall vara uppmärksam på vid drog/vapen handel i allmänhet – se risker.

Förening X2 – Gruppintervju med medlemmar

Fritids/sport anläggningar sysselsätter barn/unga.

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Café/träffpunkt för vuxna/äldre minskar ensamhet.

De känner sig trygga i Biskopsgården, då dem är uppvuxna i området är det som “hemma”.

Ha infoträffar kontinuerligt/uppdaterat lockar till sig fler medborgare.

Känner till området mycket väl och de flesta känner varandra.

Vems är ansvaret?

Kan lätt vända sig till grannar om de vill.

Familjerna har det stora ansvaret att finnas/vara delaktiga i sina barns/ungdomars liv

Det är bra att det ligger nära det mesta, handla, skola, restauranger och sjukvård närliggande.

Kommunen ansvarar med att ge möjligheter till barn/unga/äldre att få vara tillsammans i
trygga miljöer.
Tränarna bör locka till sig barn/unga och led dem till rätta väg.

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Att kommun ordnar med info möten på olika språk.

Resurser till skolor där utbildad personal finns för att tillgodose/ hantera alla typer av behov/

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

problem/ stöd.

bidra?

Bryta okunskapen om alla olika problemområden, öka informations tillförsel till invånarna

Anordna aktiviteter för medborgarna, utelek dagar, dataspelkvällar, turneringar i olika sporter.

kontinuerligt på alla språk- för att nå ut.

Att föreningar når ut till de som har språksvårigheter

Aktiviteter, vandrare, patrullerande poliser.

Att ordna tex. Sy och mat möten för kvinnor.

Resurser till utemiljön. Klotter, nedskräpning, skadegörelse betyder att man inte prioriterar

Visa medborgarna till biblioteket, hjälpa dem på sitt språk.

området, ser ovårdat ut.

Ordna utflykter till olika instanser, muséer, lekparker
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Ställa upp – hjälpa, vägleda våra medlemmar, så att medlemmarna kommer ut i svenska

Skolor- målmedveten/utbildad personal.

samhället.

Aktiviteter som vägleder, tävlingar

Bjuda in föreläsare om friskvård, hälsa, rättigheter/skyldigheter i samhället, rätt kost

Fritidsgårdar - mötesplatser med bevakning av målmedveten personal, ska inte vara

Samarbete med andra föreningar för att nå ut till så många som möjligt och för gemenskapen.

barnpassning. Ungdomar ska känna att de tillhör, är delaktiga, har inflytande.

Vad är det vi pratar för lite om?

Bryta segregationen.

Framtida planer för/om Biskopsgården.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Får ofta höra om invandrartätheten i Biskopsgården.
Skräpiga utemiljöer
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Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Läshjälp, mattestuga med hjälp av unga vuxna.
Sportklubbar - lär känna invånarna runt om vuxna och barn.
Infokvällar - utbilda/ diskutera med alla åldrar.
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Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Berätta i skolor, föreningar, visa att invandrare kan lyckas.

För en bättre framtid i Biskop.

Prata med invånarna, lyssna på invånarna.

Kriminalitet och gruppering måste minska, rätt insats måste sättas in för att vända på den

Bryta “skitsnacket” när det pågår, be folk besöka området och upptäcka det själva.

negativa utvecklingen.
Få undan fördomar om området.

Vad är det vi pratar för lite om?

Stödja personer i sociala orättvisor - ekonomiska, språkliga/ psykiska, kulturella.

Föreningar: vilka dem är, finns dem

Infokvällar om vad för konsekvenser ger med droger, kriminalitet, låg kunskapsnivå.

Vilka insatser som görs: vilka insatser som finns/ vad ger det för resultat
Hur mycket hjälp det finns att få, vart man kan vända sig, rättigheter/ skyldigheter

Vems är ansvaret?

Utbildningsnivån i området.

Allas egenansvar. Samverkan förening, polis, kommun, skola.

Om man väljer att inte mer gå i skolan, hur kan man då utveckla sig inom yrket.

Politiker - måste ge rätt stöd/ insatser; pengar, resurser
Föräldrar - familjens ansvar - uppfostran. Ofta svårt för familjer som känner att de inte räcker
till.
Skolans ansvar: bör sätta med krav på föräldrar om delaktighet i barnets utveckling.
Religiösa ledare: vägleda till att visa respekt, värna om varandra.

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska bidra?

Vad är det vi pratar för mycket om?
Kriminaliteten
Gängbråken
Polisen, droger, vapenhandel
Den skeva bilden media ger området

Lyfta problemen till politiker, ha personal som har avsatt tid för att lyssna på invånarna, vara
tillgänglig.
Ordna aktiviteter, tävlingar, cuper i sport, mat och handarbeten, miljövård för ungdomar skräpplock, plantera.
Föreningar är en del av mötesplatser,. de kan uppmana - informera ungdomar/ föräldrar om
aktiviteter, informera om föreningens syfte och effekt.

Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vara goda förebilder, vara stöd.
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Förening Y1 – Gruppintervju med styrelse
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
“Tryggheten i området är väldigt dåligt, vi är oroliga över våra ungdomar och barns framtid.
Vi är inte heller nöjda med skolornas arbete.”

För att utveckla området kanske vi behöver flytta de kriminella människorna ut från området
för att öka tryggheten i området. För att få ett område som är bättre än vad det är och har varit
tidigare, behöver vi kanske göra detta.
Men det allra viktigaste för att vi ska kunna utveckla något behöver vi att människorna i
området lär sig om det svenska samhället. Det vill säga att man först lär sig och förstår vad

Men det finns även väldigt bra saker i Biskopsgården, det är bra på andra sätt. Att bo i

ens rättigheter och skyldigheter är, och även lagar och regler. Det finns många som inte vet

Biskopsgården är inte dåligt och människorna som bor här är inte dåliga människor. Vi har ett

vad för rättigheter de har och dom vet inte heller vem de kan vända sig till ifall de vill lära sig

fint område med massa fina ställen till exempel ett motionscenter för att springa och

om det. Detta inkluderar oss även, vi är en av dessa som behöver läsa och lära oss om dessa

fotbollsplaner för att spela fotboll. Under somrarna har vi även flera aktiviteter i området och

grejer, hur det svenska samhället fungerar.

flera aktiva människor. volontärer som jobbar i området då.
Miljön i området är är väldigt dåligt, utifrån ser det ut som att man inte investerar i området.
Kommunen borde odla fler växter, det är också smutsigt i trapporna de borde städa och göra
fint i trapphusen, ventilationerna behöver rengöras och det finns även problem med
parkeringarna.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Viktigaste för oss är barnens framtid, vi vill att Biskopsgården ska få bra ställen där man kan
studera och där barn kan leka. Vi vill att man satsar på utbildning i området.
Vi vill även ha större torg, med fler affärer och ställen för att sitta.
De ungdomar som står på torgen, står där utan anledning, vi vill skapa något för dom. Vi vill
att man satsar och jobbar hårt för att ge dessa ungdomar en sysselsättning, någon typ av
aktivitet som gör dom upptagna med annat än att de står på torget.
Det finns inga simhallar i Biskopsgården och vi måste gå till Lundby för att simma, det finns
inte heller ett stort gym, vi vill att allt ska finnas här så att man inte behöver resa långt för att
komma till en simplats till exempel.
Vi ser även inte heller politikerna i området, vi vill att de ska komma till området och visa sig
och prata med oss invånare. Det var längesen vi såg dom och vet inte vilka de är vid nuläget
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Det är viktigt för att man ska kunna förstå varandra. Till exempel finns det ett stor problem
mellan lärarna och föräldrarna i området. För att föräldrarna ska veta vad som krävs av deras
barn är det viktigt att det finns en god kommunikation mellan lärare och förälder. Samma sak
på förskolorna, det finns stora missförstånd där också bland lärare och föräldrar.
Vems är ansvaret?
Ansvaret ligger först hos invånarna och sen hos kommunen.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Föreningarna behöver bidrag och ekonomisk stöd för att kunna fortsätta sina verksamheter.
Det finns flera föreningar i området, vissa är aktiva och vissa är inte aktiva. Dom som är
aktiva behöver få ett stöd och när de får de stödet kan de bli dom som gör något åt
kriminaliteten i området, de kan vara dom som hjälper till i skolorna, hjälper till barnen med
läxor osv.
Men vi tror att detta kommer vara svårt eftersom det finns ingen tillit för föreningarna i
Biskopsgården. Det är pga att vissa föreningar som tidigare har fått stöd inte gjort de som de
har sagt att de ska göra, för att de inte vet vad deras syfte är och agerar inte utifrån deras syfte
och stadgar.

Större hus, hyran är för dyra och det matchar inte med hur husen ser ut. Dessa hus är inte till
för stora familjer.
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Vad kan ni själva tänka er att göra?

Förening Y2 – Gruppintervju med ledare

Våran förening är öppen 24/7, och tar emot upp till 300 personer per dag. Det är ett ställe för

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

invånarna i området att komma för att vila, komma på föreläsningar, för att dricka kaffe etc.
Vi tycker att Biskopsgårdens “ögon” är (gatuadress) våran lokal.
Nu ska de stänga här men vi tycker att de som ska göra det borde se allvaret i det, och hur stor

Vi har bott i Biskopsgården i ett bra tag, vi har inte stött på stora problem och är därför inte
missnöjda med området. Även fast det är oroligt så älskar vi området och skulle inte tänka oss
bo någon annanstans.

roll den här lokalen har i området.

Vad vill ni förändra/utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Vad är det vi pratar för lite om?

Vi önskar att man gör Biskopsgården mer livligt, att de bygger fler fotbollsplaner, simhallar

Vi pratar för lite om det positiva, och hur bra Biskopsgården är som område. Vi pratar för
mycket om allt negativt i området, men egentligen är området mer positivt än negativt, det är
därför vi faktiskt bor här och därför många av oss inte vill flytta härifrån. För det är media
som försöker måla upp en dålig bild av Biskopsgården, och mycket av de som de säger är inte
likt sanningen.
Vad är det vi pratar för mycket om?

till exempel. Vi vill även att man introducerar och fokuserar på nya sporter som till exempel
gymnastik och även frilufts idrott.
Vi vill även att man satsar mer på tryggheten i området.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Biskopsgården har inte anläggningar där man kan träna på att springa, vi vill säga att de finns
en stor grupp som är intresserade av att springa och som är jätteduktiga på att springa och

Vi pratar mycket om det negativa, mycket om kriminalitet.

skulle vilja att man anordnar maratons och tävlingar för dessa individer.

Och detta året pratades det mycket om just våran förening.

Vems är ansvaret?
Kommunen har ett ansvar att se till att vi har resurserna och sen har vi ansvaret att vi tar hand
om det vi får och tar vara på det. Föräldrarna och föreningar har också ett ansvar tycker vi.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Föreningar kan anordna aktiviteter för att skapa mer gemenskap, de kan anordna cuper och
tävlingar så att vi kan åka runt och möta andra områden. På sås sätt skapar vi gemenskap
bland andra föreningar och områden.
Föreningarna kan ställa upp som ledare och förebilder där de hjälper barnen och ungdomarna
i området med läxorna och idrottsaktiviteter.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vi kan prata om problemen i området, fast vi känner inte att folk i området har en stor makt
än så. Vi kan just nu bara presentera våra problem mer än så kan vi inte göra. Vi kan alltid
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samlas för att samla våra idéer men sen behövs det någon som är där för att lyssna på dom,
som vill göra något med våra idéer.
Vad är det vi pratar för lite om?

Förening Y3 – Gruppintervju med medlemmar
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Biskopsgården är ett bra område, eftersom det bor olika människor från olika kulturer och

Vi pratar för lite om servicen i området, om hushållen och om utemiljön. Även hur vi skulle

bakgrunder i området. Det bor många ungdomar här och Biskopsgården känns som ett andra

utvecklas som område, hur vi ska kunna utveckla våra skolor och även hälsa, våra sjukhus

hem för oss.

osv.

Vi har bra kollektivtransport här, med spårvagnarna, vi tycker det finns bra livsmedelsaffärer.

Vi pratar heller inte om våra rättigheter och skyldigheter.

Men det är mindre dåligt för att de inte finns så många lokaler för fritidsaktiviteter.

Vad är det vi pratar för mycket om?

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Vi pratar mycket om ungdomarna som står ute på torgen i området och alla mord som har

Vi vill att man stärker tryggheten i området

skett de senaste åren. Detta är dåligt för att det skapar oroligheter bland invånarna.

På torget vill vi att affärerna är byggda som i Tuve och Länsmansgården, att de är byggda
som i ett köpcenter. Vi vill även att de bygger fritidsgårdar för ungdomarna så att de inte
behöver stå på torgen och platser för oss äldre där vi kan dricka te, kaffe, vi har inte många
caféer.
Vid skräp husen vill vi att man gör det mer finare, det blir väldigt smutsigt på utsidan när folk
lägger skräp utanför och fåglarna kastar runt allting.
Vi vill att man öppnar upp Sjumilahallen så att folk kan ha aktiviteter där, och utföra sina
hobbys i hallen.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Vi vill utveckla skolorna i Biskopsgården, få bättre skolor i området.
Det är mörkt på många ställen, vi vill att man gör något åt lamporna i området. Det blir
väldigt svårt att gå på kvällarna när man har barnvagn till exempel.
Vi vill att föreningarna i Biskopsgården blir mer kontaktbara, vi vill att de ska finnas för att
hjälpa folk med till exempel läxor, hjälpa föräldrarna med att fylla i papper eller vad som nu
behövs. Vi behöver ett ställe som är öppet i en lång period så att detta kan bli möjligt.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
(sa aldrig varför det behövs utan repeterade vad som behövs)
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Vems är ansvaret?

Förening Z1 – Gruppintervju med blandad grupp

Kommunen har ett ansvar och föreningarna har även ett ansvar.

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna

Osäkrare för varje dag som går. Rädd för att vara “fel person på fel plats". Naturliga frågan

bidra?

efter att man säger att man bor i Biskopsgården är “Norra eller södra”? och man associeras

Föreningarna kan göra mycket, men de behöver först göra det som är deras syfte.

automatiskt med kriminalitet.

Föreningarna kan vara mellanhand mellan oss invånare och kommunen.

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

Vad kan ni själva tänka er att göra?

Öka tryggheten. Ungdomarna saknar perspektiv och vad de kan åstadkomma. Segregation får

Vi kan göra mycket, vi kan skapa mötesplatser för invånarna för att komma och prata om våra
problem, prata hur vi kan hjälpa ungdomarna osv. Vi kan anordna aktiviteter till exempel åka
på utflykter ut i skogen för att lära sig om naturen och vildmarken, osv. Men allt detta blir

effekt på deras utveckling. Först i arbetslivet och gymnasiet får ungdomarna en "riktig"
inblick i svenska samhället. Ungdomarna utnyttjas av kriminella aktörer och ärver deras
fejder. Avveckla polarisering, försköning av kriminella livet.

bara möjligt ifall vi har en förening som ger oss den stöden.

Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Vad är det vi pratar för lite om?

Samspel mellan polis och ungdomar i området. Polisen upplevs som provocerande i de fall

Vi pratar inte mycket om områdets miljö, skräp som finns på gatorna och sådan typer av
problem i området. Speciellt pratas det lite om lamporna och hur mörkt det är i området.
Vi pratar också om vilken stor roll våran förening har i området, vi är en förening som tillhör

som man bara äter mat eller promenerar blir man ifrågasatt.
Fler trygga områden att umgås. Bättre samspel i Biskopsgården. Avveckla polarisering mellan
Norra och Södra Biskopsgården. Spända stämningar återspeglar i vardagliga livet och skolan.

alla, alla är välkomna och man känner sig aldrig utanför när man kommer till oss.

Få samma förutsättningar som alla ungdomar i Sverige. Likvärdig utbildning.

Vad är det vi pratar för mycket om?

Spridning av skola och inte fördelning till närmaste skola.

Vi pratar mycket om hur otryggt det är i området och arbetslösheten i området. Det vi pratar

Bättre kontaktnätverk i området, arbetslivet, utbildning.

om mest i området är kriminaliteten och polisens konstanta jakt efter ungdomar.

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

Sen pratas det mycket om coronaviruset också för att det är aktuellt.

Tryggare områden med lokala förebilder kan ge perspektiv. Få in bättre samspel mellan

Övriga kommentarer:

ungdomar i Norra och Södra Biskopsgården.

Vi skulle jättegärna vilja göra aktiviteter med våra medlemmar, där vi åker på utflykt och går

Kriminella aktörer måste tas bort. De är felaktiga förebilder och missleder ungdomar.

och campar.

Stämningen behöver neutraliseras.
Likvärdig utbildning och integrering i samhället. Ungdomar upplever att de har hamnat efter i
gymnasiet.
Bättre samspel och förståelse för myndigheter ex. polis kommer ge bättre förståelse och
acceptans. Detta kommer i sin tur avveckla fruktan mot myndigheterna.
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Vems är ansvaret?

Vad är det vi pratar för mycket om?

Det är ett delat ansvar. Både hos myndigheter och individen. På så sätt att familjen har ett

Negativ. Media ger en negativ bild på området.

ansvar att uppfostra och skydda sina familjemedlemmar. Individen behöver ta sitt ansvar men
påverkas negativt av miljön, kan hamna i fel väg och kriminella kretsar. Medborgare i
Biskopsgården upplevs inte ha likadan förutsättningar som bättre områden som Torslanda och
Tuve.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Ge ungdomar mer ansvar. Utbildning och perspektiv kan läras ut genom föreningarna.
Kontinuerliga arbeten och långsiktig stöd.
Föreningarna ska ge en trygg miljö och lokala förebilder som kan lära ut och vara stöd.

Det känns jobbigt att associeras med Biskopsgården i vissa fall och vid interaktioner med
utomstående.
Nyheter och massmedia är vinstdrivande företag och rapporterar endast till saker som ger fler
läsare eller fler klickar. Ibland känns det som de nyttjar den negativa aspekten med
segregation och kriminaliteten.

Övriga kommentarer:
Bättre förståelse mellan olika grupper i samhället. Att man aktivt motverkar rasism och
fördomar.

Vad kan ni själva tänka er att göra?
Ta ansvar och vägleda personer i vår närkrets.
Vara mer solidariska
Vara mer inkluderande
Våga säga ifrån
Bryta mönster

Vad är det vi pratar för lite om?
Inget positivt lyfts. Nyheterna lyfte endast negativa aspekter.
Projekt och utbildningar genomförs kontinuerligt men lyft inte på samma sätt.
Lösningen till problemen finns hur det uppstod, det lyfts inte tillräckligt. Man prata om vad
som händer men inte grundorsaken.
Det rapporteras om fall, men bakgrunden nämns aldrig. Inte för att det legitimerar men det
kommer öka förståelsen varför situationen ser ut som det är.
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Förening Z2 – Gruppintervju med blandad grupp
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Vi känner att det är en trygg miljö för oss som känner alla här. Men senaste 5 åren har det

Rätt resurser och det får vi med rätt människor som jobbar inom området och självklart för
allt detta behövs pengar.
Vad kan ni själva tänka er att göra?

förändrats väldigt mycket. Det är en spänd miljö där många är rädda för att vara på fel plats

Ta ansvar och säga ifrån sig. Att bryta mönster och visa att det går att lyckas härifrån utan att

vid fel tidpunkt. Personligen är jag inte rädd för mitt liv men så fort man hör en smäll eller

behöva bli kriminell.

något liknande så ringer man sina nära och kära för att se om dom mår bra!
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Gemenskapen har splittrat sig. Det vi behöver är rätt människor från ledare till lärare eftersom
att våra barn och ungdomar växer upp i en miljö där dom tar ett aktivt beslut om dom ska
välja den kriminella vägen. Just därför behöver dom vägledning
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Föreningar behöver bli mer aktiva.
Skolorna i Biskopsgården behöver stärka personalen.
Fritidsgårdar med personal som kan påverka ungdomarna på rätt sätt.

Vad är det vi pratar för lite om?
Allt! För att allting som händer i Biskopsgården är ungdomarnas höjdpunkt. Dem behöver
introduceras in till arbetslivet och även prata om normer för att bryta dom.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Det negativa. Att vi är dömda till att leva detta livet och att vi inte har några andra möjligheter
Övriga kommentarer:
Även om vi som individer tar vårt ansvar är det staten/politikernas ansvar att integrera och
utbilda sina invånare.
“I det långa loppet går det inte att tysta folkets röster”

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Föreningar höjer gemenskapen och tar bort vi mot dom känslan.
Skolan är grunden av utbildning och därför bör den stärkas för att ungdomarna ska få en stabil
start.
På fritidsgårdar kan ungdomar bli märkta och göra sin röst hörd och det är viktigt så att ingen
känner sig utanför eller förråd av systemet.
Vems är ansvaret?
Politikerna, invånarna och varje individs ansvar
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Föreningarna kan bidra med mycket. Som ledarutbildning, aktiviteter och festivaler.
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Förening Z3 – Gruppintervju med medlemmar

Förening Å – Gruppintervju med styrelse

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?

Det känns svårt och bo här eftersom det sker mycket kriminalitet som försäljning av droger

“Som jag bor så bor jag väldigt bra, men det är lite olika områden även i Biskopsgården. och

och skjutningar. Man är alltid orolig att bli skadad för att man bara råkade vara i vägen. På

det finns en skillnad. Jag upplever till exempel att det är mycket kriminalitet uppe vid

något sätt känner man sig trygg här men ändå inte. Vi är ju med i föreningen för att kunna

klimatgatan. Men jag har bott i Biskopsgården hela mitt liv och jag har en väldigt fin och bra

vägleda dom rätt.

lägenhet. Och väldigt fin gård och fina grannar.“

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?

“Om man ser på gatan där vi brukar ha våran verksamhet, så tycker jag det finns

Få bort allt som har med kriminalitet och göra, genom att vägleda dom till annat som idrott
och visa att dom har andra möjligheter än att hålla på med olagliga saker.
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Det behövs bättre kvalite inom skolor som grundskolan. Folket i området måste förstå mer
vad som är rätt och fel. Genom detta försöka förminska kriminalitet ännu mera.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Bättre grundutbildning ger bättre perspektiv bättre förutsättningar och fler möjligheter att
komma in i samhället, och därmed motverka segregation.

främlingskap. Det bor mycket invandrare och det finns många olika språk, jag tycker att det
blir mycket vi och dom. Dom vill liksom inte närma sig oss. Det blir kulturkrockar på något
sätt. Det skulle vara mer blandat, just nu förstår vi inte varandra.”
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Lokaler till olika träffar. Lätt tillgängliga lokaler och inte för dyra.
Ett poliskontor med när poliser som patrullerar i området och är delaktig i förskola-skolahögstadie undervisningen minst en gång per termin, angående trafik, droger regler och sin
egna verksamhet.
Mer synliga poliser, de ska ha kontor på Friskväderstorget det ska vara närpoliser som är ute

Vems är ansvaret?

och patrullerar både kvällar och nätter. Poliserna ska komma in i samhället tidigt, redan i

Politikers, vi som vill ändra saker, kommunen

dagis, lära barnen regler och visa sig själva, osv. De ska vara med i skolan minst varje termin i

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Få in dom i samhället på ett eller annat sätt, få hjälp utav staten, kommunen så vi som
föreningar kan utbilda ungdomarna med ledarutbildning.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Ta eget ansvar. Vägleda sina närmaste rätt inte glorifiera kriminalitet.
Vad är det vi pratar för lite om?
Normer och identitet. Vi behöver prata om att det finns en värld utanför Biskopsgården.
Vad är det vi pratar för mycket om?

varje klass, där de informerar om regler, trafikregler, osv. Så att folk lär känna dom och får
förtroende för dom. Förr hade vi poliser på Vårväderstorget.
Biskopsgården är lika stor som vilken annan stad i landet. Den skulle mycket väl kunna platsa
två stationerade poliser som patrullerar och inte bara sitter på kontoret. Komma in på
föreningar, föreningsmöten och visas sig.
Jag skulle vilja ändra Göteborg Direkt. Den får vi en gång i månaden, den kommer en gång i
veckan överallt annars. Där står det allt som händer. Dom viktigaste grejen borde stå på andra
språk. Det är helt sjukt att dom lite etablerade områden får och inte dom lite fattigare
områden. Bara för att man har mycket pengar ska man få tidningen mycket oftare. Då blir det
både vi och dom. Tidningen ska ges ut till alla.

Skjutningar, vi mot dom, droger, mycket hat.
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Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.

Alla människor, både svenskar och invandrare.

Obligatorisk introduktion för de som flyttar till Biskopsgården och det ska vara för alla.

Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra?

Kvällstid, dagtid över ex 1/2 år regelbundet, veckovis för alla i familjen, bla
svenskundervisning, introduktion om hur samhället fungerar, lagar och regler om seder och
traditioner (ömsesidig information).
Jag tycker att alla som flyttar till Biskopsgården oavsett vilken nationalitet, Amerikan eller
Iran så ska dom få en introduktionskurs. Och den skulle vara en lång tid, kanske ett halvår ett

Vad behövs för att föreningarna ska kunna bidra?
Föreningarna kan komma till och delta i våra verksamheter. Hur ska vi få dom att komma till
våra föreningar, vi skulle kunna annonsera i Göteborg Direkt (som bör komma varje vecka)
eller via bibliotek. Vi hade en medlem som hade sett oss i tidning och tog kontakt på så sätt.

år och från början kanske bara några timmar per dag och sen öka på det. Där man lär ut

Vad kan ni själva tänka er att göra?

svenska och där man lär ut hur svenska samhället fungerar och vad vi har för seder och bruk.

För våran del är det hantverk, vi välkomnar alla som vill handarbeta och till den som vill ha

Och varför vi gör på det ena och andra sättet och så. Och där de får komma till tals med sina
saker. Så att man lär sig förstå varandra. Jag tycker det ska vara obligatoriskt. Från och med 3
dagen de kommer hit, det gäller hela familjen inte bara en i familjen utan alla. De som har
arbete dom får kanske detta på annat sätt, men dom som inte har arbete det finns ingenting att
de inte skulle behöva gå på en sån här gemensam träff. De skulle kunna vara kvällskurser för
de som arbetar och behöver komplettera sin svenska.
Vi måste ge information, vi kan inte förutsätta att folk vet. Det är viktigt. Information borde
också ges på andra språk.
Informationen kan man bygga in i de obligatoriska träffarna. Ena gången kanske det är
information om elbolaget, nästa gång från renhållning. Tvättstugan hur funkar den. Få
introduktion när man flyttar in, alla får komma och lära sig när man tvättar och hur man
manglar, det är ingen som får något sånt idag. Eller sopnedkasten där står en liten bild, men
ska alla veta att där ska man slänga de och de . Ingen har talat om och det står ingenstans.
Enkla vardagsgöran som alla gör tvättar och slänger skräp, ska finnas på andra språk
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?

social kontakt. Man behöver inga förkunskaper, utan det kan vi hjälpa till med.
Inga förkunskaper, vi lär av varandra. Till exempel var det ingen av oss som kunde väva i
början men det lärde vi oss i föreningen.
Vad är det vi pratar för lite om?
Hur bra det kan vara att bo i Biskopsgården. Det kan vara väldigt bra, fina gårdar och fina
lägenheter.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Vi har pratar mycket om att det är mycket kriminalitet i Biskopsgården. Vi har även pratat
mycket om att det fattas information som når de boende i området.
Övriga kommentarer:
Vi vill ha en lokal att arbeta i. Vi har ingenstans att vara.
Vi har blivit utslängda från en lokal vi sedan 1983 har haft vävstolar och lappteknik med
mera. Vi är en liten förening och kan inte betala dagens hyror.

Förståelsen ökar mellan olika nationaliteter. Kulturkrocken beror på förståelse att man inte
förstår varandra. Vi har mycket att lära oss själva och det kan man få genom ömsesidig
information.
Det behövs för att fortare komma in i det samhället som jag har valt att flytta till.
Vems är ansvaret?
Staden, kommunen, invandrarverket, bostadsbolagen.

190

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

191

Förening Ä – Gruppintervju med blandad grupp
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Där vi bor är lugnt exempelvis på Rimfrostgatan och Solstrålegatan.
Men det händer ofta obehagliga saker. För länge sedan kände man sig inte orolig när man tog
en promenad själv i skogen, men nuförtiden känner jag mig osäker och vågar inte gå i skogen.
Det känns inte längre tryggt som förut.
Befolkningen har förändrats här. Det har kommit många från andra länder till Biskopsgården.

Kanske är bra att få igång en aktiv ungdomsgård. Men det får vara en riktig sån verksamhet så
att det inte blir något dåligt av det.
Viktigt att tänka på hur fångar vi upp de ungdomar som bränner upp och skjuter.
Handlar mycket om hur politikerna fördelar pengarna. Hur satsar de?
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Mer saker för ungdomar att göra på fritiden. Mer variation på sportaktiviteter behövs här.
Mer aktiviteter för alla åldersgrupper. Som tex. Vävning, curling fanns förut på

Dock känns det ändå lite lugnare nu än 6-7 år sedan då det brändes bilar mycket.

Badvädersgatan, och även matlagningskurs.

Man hör också helikoptrar hela tiden över skogen här vid vår föreningslokal. Då förstår man

Gemensamma aktiviteter för hela Biskopsgården, fler sådana, som tex Biskopsloppet. Kanske

att något har hänt.

gemensamma promenader.

Biskopsgården har skön natur. Svarte mossen är det bästa.

Vi vill ha en inomhusbana för att kunna spela boule på vintern.

Man kan säga mycket positiva saker om Biskopsgården. Visst händer det tråkiga saker men

Mera övervakningskameror är bra i avskräckningssyfte.

sånt händer ju överallt.
Man vill gärna få bort den negativa stämpeln som finns där ute om Biskopsgården.
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vi vill få iordning vår boulebana. Just nu har vi två boulebanor där en av de är värdelös att
använda. Kommunen vill inte iordningställa den, så att vi kan ordna tävlingar och bjuda in

Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Kriminaliteten minskas med fler kameror kanske, för att det ger en avskräckande effekt.
Med fler gemensamma aktiviteter stärks gemenskapen i stadsdelen.
Trivsel ökar och förståelse för varandra ökar. Man respekterar varandra mer.

andra klubbar. Den bana vi använder duger bara till att träna för oss själva på söndagar.

Det blir roligare då.

Vi vill gärna ordna tävlingar och bjuda in hela Göteborg till Länsmansgården, för vi är den

Folk blir friska och mår bättre med aktiviteter och gemensamma folkaktiviteter.

enda bouleklubben på Hisingen, och vår boulebana finns på Länsmansgården. Det skulle
kunna bli en stor bouleförening i Biskopsgården om man fick hjälp från kommunen. Vi själva
har inte råd att iordningställa boulebanan.
Det behövs mer butiker på Länsmanstorget såsom konditori, frisör mm. Det blir mer levande

Vems är ansvaret?
Politikerna har största ansvaret.

när det finns olika butiker på torgen. Höga hyror på torget gör att torget inte kan ha kvar

Klubbarna kan hjälpa till att dra till sig medlemmar, gå ut med information om vad man i

butiker.

klubben håller på med. Vi kan bli bättre på att marknadsföra oss utåt , och locka folk till vår

Vi vill förändra attityden, så det blir mer positivt att bo här.

förening.

Man behöver också satsa mer på ungdomar, fritidsaktiviteter, mer aktiviteter för barn och
ungdomar.
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Föreningar behöver hjälp med hur man ska bli bra på att marknadsföra sin förening. Man kan
tex ta kontakt med lokala tidningar och bli intervjuad för att locka till sig nya medlemmar.
Skicka en annons etc.
Ex på ett förslag för att göra reklam för föreningarna, är att ha en egen föreningssida i
lokaltidningen där föreningar kan skicka in senaste info om sina aktiviteter. Som ett
”aktivitetsschema” för föreningarna.
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Så aktiva som möjligt, bli mer synliga.
Bra boulebana behöver vi om andra klubbar ska komma hit och spela med oss. Den som finns
nu begränsar oss mycket.
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Prata med folk, mun till mun metoden är effektiv. Att aktivt bjuda folk man träffar till sina
föreningar.
Sätta upp lappar om vår förening på olika ställen för att locka till oss folk.
Sprida om sin förening och prata genom sina kontaktnät.
Vad är det vi pratar för lite om?
För lite om det positiva, det finns många positiva saker.
Vad är det vi pratar för mycket om?
Det negativa
Övriga kommentarer:
Bra initiativ med denna intervju.
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