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PENSIONÄR

Biskopsgården är en stadsdel med ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. Vi är många föreningsaktiva personer som lägger vår tid,
energi och vårt engagemang i dessa föreningar. Vårt arbete ger glädje
och nytta i vardagen för många i Biskopsgården. Och det är just engagemanget för vår stadsdel som våra olika föreningar har gemensamt
– oavsett om vi jobbar med sport, hobby, politik, integration, odling
eller kultur och engagerar barn, ungdomar eller äldre.
Den här katalogen är till för dig som är nyfiken på Biskopsgårdens föreningsliv. Kanske vill du engagera dig i en förening?
Eller delta i någon av föreningarnas aktiviteter? Hitta en förening som
din förening kan samarbeta med? Eller så vill du bara få koll på allt
fantastiskt som händer här i vår stadsdel. Finns inte föreningen du
söker, så starta den! Låt dig inspireras!
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I katalogen beskriver föreningarna sin ordinarie verksamhet, men
eftersom föreningskatalogen är skriven mitt under pandemin så har
många föreningar i skrivande stund minskat eller pausat sina verksamheter. Vi förutsätter att föreningskatalogen ska vara aktuell under
en längre tid tillsammans med uppdaterad information på nätet.
När du bläddrar i katalogen kommer du få glimtar av allt som finns
här. Vi har också valt att ta med en del mötesplatser och andra fina
platser i Biskopsgården. Biskopsgården är en naturskön stadsdel. Det
är en stadsdel som kännetecknas av sin öppenhet. Det är en stadsdel
där ungdomar och vuxna är aktiva i samhällsfrågor. En stadsdel där
kvinnor organiserar sig för varandra. En stadsdel där man kan delta i
många olika sporter och kulturaktiviteter, trots att det råder stor brist
på föreningslokaler och saknas både kulturhus och Folkets Hus. Men
det kan vi ändra på tillsammans!
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FÖRENINGAR

Många föreningar tillhör flera kategorier:

Genom denna katalog och fortsatt samarbete vill vi också uppmärksamma och sprida kunskap om det viktiga jobb föreningarna gör och
vad det betyder för stadsdelen. Vi vill tillsammans med politiker och
tjänstemän skapa fler och bättre möjligheter för föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet och få ännu fler att engagera sig!

Välkommen till Biskopsgården!

95
8
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Barn

EN FRISK

GENERATION
En Frisk Generation är en ideell förening som vill bidra till jämlik hälsa
och en meningsfull fritid för alla. Därför erbjuder föreningen kostnadsfria
familjeprogram med fokus på mat och rörelse.
Foton: En Frisk Generation

– Alla barnfamiljer är välkomna att delta i våra
kostnadsfria aktiviteter. Vi träffas två gånger i
veckan under ett år, berättar hälsokoordinatorn
Kim Sidefalk, som leder verksamheten i
Biskopsgården.
-Varje grupp träffas en gång på vardagar och en
gång under helgen. Vi informerar i skolorna och
rekryterar deltagare under sommaren men man
kan anmäla sig och börja när som helst under året.
I nuläget så finns det grupper på Sjumila- samt
Landamäreskolan.
– Hos oss kan man delta om man vill ha kul och
röra på sig. Man får lära sig om mat, samtidigt som
man träffar nya kompisar. Tillsammans gör vi olika
aktiviteter som ger rörelse, till exempel handboll
och dans. Vi vill försöka med allt! Vi lär oss nya
saker tillsammans och ger oss ut på spännande
äventyr. Vi testar allt!
– Efter vardagsaktiviteten äter vi tillsammans och
7

innan vi äter brukar vi kort lära oss lite om kost,
berättar Kim och fortsätter:
– En del familjer har många barn och då kan det vara
svårt att ta med barnen på olika aktiviteter. Till våra
aktiviteter kan även syskon följa med.
– Det bästa med En Frisk Generation är vår
gemenskap och vår mångsidighet. Vi är som en stor
familj. Vi lär nya saker tillsammans och ger oss ut på
spännande äventyr. Vi utökar gärna verksamheten
med fler utomhusaktiviteter också, säger Kim.
Han berättar att En Frisk Generation samarbetar
med skolor, kommuner, föreningar och företag.
Föreningen vill gärna utöka verksamheten med
hälsofrämjande familjeprogram till fler stadsdelar
i Göteborg så att fler barn aktiveras och både barn
och föräldrar inspireras till ett hälsosamt liv med bra
fritidsaktiviteter, gemenskap och mer kunskap om
mat och hälsa.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Familjeprogram med
fokus på mat och fysisk aktivitet
Var: På Landamäreskolan och
Sjumilaskolan i Biskopsgården och
på många olika platser i Sverige
Vem kan delta: Barnfamiljer
Startade: 2011 i Sverige och 2018 i
Biskopsgården
Kontakt: Kim Sidefalk,
telefon: 0767777467,
mail: kim@enfriskgeneration.se
Läs mer: www.enfriskgeneration.se
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Barn
Övriga

FRILUFTSFRÄMJANDET

HISINGEN

Friluftsfrämjandet är en nationell organisation som bildades redan 1892.
De arrangerar tusentals friluftsaktiviteter runt om i hela Sverige, året runt.
På fjället, vattnet, snön, isen och i skogen.

Friluftsfrämjandet startades för att arbeta för
en bättre hälsa genom att komma ut i naturen
och röra på sig. Målet var att alla skulle kunna
delta i friluftsliv utifrån sina egna förutsättningar,
utan prestationskrav och oavsett socioekonomisk
bakgrund.
Lokalavdelningen Friluftsfrämjandet Hisingen
ordnar många olika typer av aktiviteter. Till
exempel vandringar, poängpromenader,
paddling, mys vid elden och utbildningar. Men i
Biskopsgården är det framför allt barnaktiviteter
som gäller, berättar Petra Thordson från styrelsen.
- Vi ordnar “skogsknytte” för 3-4-åringar, och
“skogsmulle” för 5-6-åringar. När man börjar
skolan blir man “strövare”. Alla de här aktiviteterna
går ur på att en grupp barn träffas för att lära sig ha
roligt i naturen, säger Petra och fortsätter:
- Vi pysslar i skogen, leker lekar, och gör egen
fågelmat. Vi pratar om vad man kan ha på sig när
man är ute i naturen. Vi pratar om att man ska vara
9

Foton: Friluftsfrämjandet

rädd om naturen och plocka upp sitt skräp. De äldre
barnen får lära sig att göra upp en eld, laga mat och
tälja med kniv.
Träffarna sker på olika platser på Hisingen.
En grupp brukar träffas vid Länsmansgårdens
motionscentrum.
- Alla ska kunna ta sig till verksamheten. Det ska
vara gångavstånd eller lätt att åka kollektivt, säger
Petra.
Grupperna träffas med jämna mellanrum, och leds
av ideella ledare som oftast är föräldrar. Men andra
vuxna är också välkomna att bli ledare.
- Vill man vara med och prova på att vara ledare kan
man få gå en ledarutbildning via oss, säger Petra.
Förutom att ordna aktiviteter under veckorna brukar
föreningen arrangera aktiviteter på skolloven.
- På höstlovet brukar vi ha en ugglejakt. Det är en
reflexbana med tipspromenad. Och på påsklovet har
vi äggjakt, säger Petra.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Barnaktiviteter i
naturen, vandringar, utbildningar
inom friluftsliv, m.m.
Var: Olika platser utomhus
Vem kan delta: Alla
Startade: 1892

Om man är nyfiken på vilka aktiviteter som är på
gång i Friluftsfrämjandet Hisingen kan man hålla
koll på deras hemsida. Där kan man också anmäla
sig till de olika barngrupperna.
- Våra aktiviteter är ett bra tillfälle för barn att träffa
andra barn som de inte brukar leka med annars. Alla
är välkomna! säger Petra Thordsson.

Kontakt: Mail: barnledare.hisingen@
friluftsframjandet.se

Läs mer: www.friluftsframjandet.se/
regioner/vast/lokalavdelningar/
hisingen
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Sport

HIRA

IDROTTSKLUBB
Hira IK är en ny förening som bildades i början av november 2020. Initiativet till
föreningen togs av några föräldrar och vänner som är uppvuxna i Biskopsgården,
och som ville skapa aktiviteter för barn och ungdomar i området.
Foto: Abedin Belaj

- Vi som bor här ser vad som händer i vårt
närområde och för att förebygga tror vi starkt på
att ha aktiviteter för barn och ungdomar just för att
hålla dem borta från saker de inte bör hålla på med.
Eftersom föreningens motto är “att hjälpa till”, vill
vi som förening också vara med och hjälpa barn,
ungdomar och även vuxna här i Biskopsgården,
säger Abedin Belaj från föreningen.
Målet är att bli en etablerad och stabil förening
som har regelbundna aktiviteter minst två gånger i
veckan. Eftersom några i föreningen har varit aktiva
inom fotboll så föll det naturligt att börja med den
aktivitetet de är mest kunniga och starkast inom.
- Men vi kommer att utöka våra aktiviteter genom
att ta tillvara barnens och ungdomarnas intresse.
Vill de satsa på annan sport än fotboll och basket,
som innebandy eller annat, då får vi skaffa den
kunskapen eller en ledare som är duktig och insatt i
det. Alla skall få testa på tills de hittar den sport de
tycker om, säger Abedin.
11

OM FÖRENINGEN:

Som ny förening har de inte någon klubbstuga,
vilket inte heller är prio ett nu i dagsläget. Abedin
tycker att det har gått bra att hyra in sig på olika
lokaler i Biskopsgården, så som på Sjumilahallen,
Landamäreskolan, Vårvindens fritidsgård och
Ryaskolan.
Föreningen Hira IK har mål som att efter ett
aktivitetspass med dem vill de att deltagarna går
hem glada och belåtna, med ett leende på läpparna.
- Det ska vara kul att träffas och göra aktiviteter
tillsammans. Ingen ska komma med tvång, vill du
inte så behöver du inte. Men när någon deltar så
ska personen gå hem med ett leende och ha fått nya
vänner, om det är det personen vill, säger Abedin.
Något föreningen Hira IK betonar är att de är öppna
för alla.

Aktiviteter: Fotboll och basket, men
andra aktiviteter kan också utvecklas
i takt med medlemmarnas intresse
och efterfrågan

En dröm som Abedin har är att ändra bilden av
Biskopsgården, Bergsjön och Angered genom
att bjuda in föreningar från andra områden, som
Torslanda och Hovås, och anordna gemensamma
aktiviteter. Och kanske äta något gott efteråt för att
lära känna varandra och bryta fördomar som finns.
- Jag vill knyta kontakt med föreningar i
andra områden, bjuda hit dem, ha gemensam
träningsmatch och bara lära känna varandra,
tillägger Abedin.

Var: Olika lokaler i Biskopsgården,
tex Sjumilahallen, Landamäreskolan,
Vårvindens fritidsgård, Ryaskolan
Startade: 2020
Vem kan delta: Barn och vuxna
Kontakt: Abedin Belaj,
telefon: 0700525652,
mail: abedin_belaj@hotmail.com
Läs mer: laget.se/hiraik

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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Ungdom

HISINGENS
UNGA LEDARE

Föreningen Hisingens Unga Ledare grundades av ungdomar som deltagit i
Ungdomssatsningen Hisingens ledarskapsutbildning. Efter tre terminer kände
några i gruppen att de ville fortsätta vidare med sitt engagemang och valde
därför att starta en förening för och av ungdomar.

Foto: Anna Hildesson

OM FÖRENINGEN:
- Som förening får vi större möjlighet och frihet att
söka medel, och vi kan förverkliga våra idéer och
aktiviteter, säger Diana Pisau kontaktperson för
föreningen.
Föreningens aktiviteter riktar sig främst till
ungdomar som är mellan 16 och 26 år och som
bor i Biskopsgården. Men ungdomar från andra
områden får också vara med, då de har märkt stort
intresse från ungdomar från andra områden.
Föreningens verksamhet fokuserar på ledarskap
för unga. Föreningen stöttar unga som vill
driva verksamhet och skapa evenemang.
Medlemmarna i Hisingens unga ledare vill
hjälpa till så att ungdomar hamnar på rätt spår.
Och det kan ungdomar göra genom att delta i
föreningsaktiviteter, och därmed få möjlighet att
utveckla sina egna idéer och mål.
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-Som ung individ har man jättebra idéer, säger
Diana.
De unga ledarna i föreningen skapar möjlighet
för andra ungdomar att förverkliga sina drömmar.
Deltagarna uppmuntras och får stöd att genomföra
sina idéer. Just uppmuntran och tron på ungdomars
egna idéer är något som Hisingens Unga Ledare har
sett ett behov av, då de anser att skolan inte alltid
räcker till i detta hänseende.
Föreningen vill stärka ungdomarnas självbild, och
visa dem att de kan göra någonting och att de kan få
sina röster hörda.
- Det är ett sätt att bevisa för makthavare att de
inte kan ta beslut för ungdomar utan att lyssna på
ungdomarna själva, säger Diana.

”

Som ung individ har man
jättebra idéer.

Enligt Diana är det bra för allmänheten att känna
till att det finns möjlighet att gå Ungdomssatsningen
Hisingens ledarskapsutbildning, om man inte redan
har gjort det. Ledarskapsutbildningen påbörjas
under hösten, under våren ges en fortsättningskurs
och under sommaren finns det möjlighet att utveckla
ens ideér och/eller praktisera på någon fritidsgård.
- Genom ledarskapsutbildning får de en fin
utbildning, vilket kan leda till jobb för ungdomarna,
avslutar Diana.

Aktiviteter: Stöttning av unga som
vill driva verksamhet och skapa
evenemang
Var: Lokalen finns på Myntgatan i
Ungdomssatsningens lokaler.
Aktiviteter sker även på andra
platser
Vem kan delta: Ungdomar mellan
16-26 år som bor i Biskopsgården,
men även ungdomar från andra
områden
Startade: 2020
Kontakt: Diana Pisau,
telefon: 0739784943,
mail: hisingen.ungaledare@gmail.com
Läs mer:
www.instagram.com/hisingensul/
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Ungdom

HUMAN RIGHTS

MOVEMENT

Föreningen Human Rights Movement bildades med ambitionen att kämpa mot de
orättvisor som finns globalt men även nationellt.

”

Foto: Human Rights Movement

Vill man ha förändring så kan
man vända sig till oss.

Allting började med att medlemmen Seher Çorap
delade information på Instagram. Det var om
uigurer, en muslimsk minoritetsgrupp i Kina, och
deras nuvarande situation. Sehers inlägg delades
många gånger och hon fick sedan snabbt kontakt
med likasinnade som hade samma engagemang
och driv för att kämpa mot konflikter och orättvisor
som sker dagligen i omvärlden. De träffades
och diskuterade och kom fram till att de ville
göra någonting konkret, vilket resulterade i att
föreningen bildades.
- Att bilda föreningen var en naturlig följd i detta
intresse och engagemang, säger Seher.

Föreningens mål är att uppmärksamma
allmänheten på det som vanligtvis inte hörs och syns
i media. De vill vara en trygg verksamhet dit folk
kan vända sig för att få höras och synas när ingen
vill lyssna. Seher nämner att de har fått förtroende
att föra vidare medlemmars personliga berättelser
när ingen annan stat eller myndighet har hörsammat
dem.

Frågor som föreningen behandlar är bland andra
uigurernas situation, Palestinafrågan, vad som
händer i Jemen men även andra dagsaktuella
internationella och nationella ämnen.
- Vi vill ta upp viktiga frågor som sker utomlands,
men även ta upp det som händer här i Sverige,
säger Seher.

- Våra gemensamma intressen förde oss samman. Vi
följer nyheter men även instagramflöden runt om i
världen. Och, eftersom vi alla har olika bakgrund är
vi insatta kring olika ämnen. Det faller naturligt att
fokusera på de ämnen som ligger oss nära hjärtat då
vi alla har gått igenom olika saker i livet, säger Seher
och fortsätter:

15

- Vi har medlemmar vars familjer har drabbats
av krig i sina hemländer och vill lyfta fram dess
konsekvens, och om man har själv gått igenom det så
har man mycket större empati för alla andra.
För att kunna driva sin verksamhet önskar
föreningen Human Rights Movement en lokal, och
resurser för att genomföra olika aktiviteter såsom
event, kampanjer och studieresor. De vill arbeta
med olika ämnen och följa upp dem i samma
utsträckning. Men att kunna prata om sin vardag
och samtidigt ha trevligt finns också med på
agendan.
- Vi vill därför ha med alla i vår förening! Vi är en
förening som absolut inte dömer någon utifrån
bakgrund, etnicitet, religion eller annat, säger Seher.
- Avslutningsvis, vill man ha förändring så kan man
vända sig till oss, för det är vad vi står för. Det är vad
vi kan åstadkomma tillsammans. Jag vet, och det kan
jag stryka under, att det är människorna som har
makten, säger Seher.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Plattform där unga
kämpar mot orättvisor tillsammans
och engagerar sig för mänskliga
rättigheter
Var: Träffas på olika ställen där
aktiviteterna genomförs
Vem kan delta: Alla som vill skapa
jämlikhet och bekämpa orättvisor
Startade: 2020
Kontakt: Mail:

humanrightsmovementgbg@gmail.com

Läs mer:
www.instagram.com/hrmunited/
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NEUTRALA

UNGDOMSFÖRENINGEN
Neutrala ungdomsföreningens huvudsyfte är att ge barn och ungdomar som bor
i Biskopsgården bra förutsättningar i vardagen.
Foto: Neutrala ungdomsföreningen

- Vi kämpar för rättvisa och för att ge alternativ
till ungdomar så att de kan skapa en vision kring
sin framtid. Det är vårt mål, säger föreningens
kontaktperson Abdiaziz Abdikadir.
I början var NUF en förening där unga spelade
fotboll. Men i takt med att medlemmarna såg hur
de socioekonomiska förändringarna påverkade
boende i Biskopsgården, har föreningen utökat sin
verksamhet för att kunna möta behoven som de
har sett. Föreningen har därför idag en viktig roll i
arbetet för Biskopsgårdens framtid.
- Vi försöker alltid följa med i samhällsförändringen
genom att uppmärksamma behov som finns i dag.
Det kommer nya behov hela tiden. Det är därför
som vi har tagit eget initiativ med att hjälpa våra
ungdomar. De är våran framtid, säger Abdiaziz och
fortsätter:
- Vi ger ett alternativ till ungdomarna så att de kan
hamna på rätt sida av vägen.
17

Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att ge de
unga stöd att klara av sina studier så att de kan få
godkänt i grundskolan, så att det finns möjlighet för
dem att studera vidare.
- Är det så att de inte har godkänt grundskolebetyg,
då hamnar de lätt utanför och dras lättare in i
kriminaliteten, tyvärr. Det är därför vi har läxhjälp
nästan varje dag, säger Abdiaziz.
Föreningen har sedan 2012 planerat och byggt en
egen föreningslokal vid Svarte Mosse, med stöd
av medlemmarnas arbete, stiftelser, företagare,
praktikanter från Framtidsgymnasiet och bidrag från
privatpersoner. Något som medlemmarna är mycket
stolta över. Det har dock varit svårt att få statligt
föreningsstöd, berättar Abdiaziz.

”

OM FÖRENINGEN:
Vi ger ett alternativ till
ungdomarna så att de kan hamna
på rätt sida av vägen.

Enligt Abdiaziz är det bästa med NUF att föreningen
fokuserar på både idrott och kultur. De skapar
gemenskap, de har en tydlig vision och de tror på
framtiden. Deras motto är “VI VILL, VI KAN OCH
VI GÖR SKILLNAD”.
- Alla som tycker om idrott och kultur är välkomna!
Det finns plats för alla, därför ska alla vara med! Det
är därför vi kallas för neutrala, vi står på allas sida,
avslutar Abdiaziz.

Aktiviteter: Läxhjälp, fotboll,
föräldragrupp, kvinno- och tjejgrupper, nattvandring, läger, streetbasket, öppen verksamhet, m.m.
Var: Egen lokal vid Svarte Mosse,
ordinarie öppettid är kl 15-21
Vem kan delta: Alla
Startade: 1997
Kontakt: Mail: info@neutrala.se
Läs mer: www.neutrala.se/,
www.facebook.com/neutralaUF,
www.instagram.com/neutralauf

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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Ungdom

VI DOM UNGA
Föreningen Vi dom unga jobbar för att skapa en plattform för unga, där de får
möta politiker och makthavare, och diskutera ungdomarnas situation i förorten
utifrån deras egna perspektiv. Deras huvudfokus är att kämpa för att få bukt
med skjutningarna, våldet och kriminaliteten i Biskopsgården.

Foto: Priscilla Du Preez via Unsplash

Föreningen grundades efter ett möte under
våren 2020.
- Det var många som påverkades av skjutningen
i mars 2020, och en av ungdomarna som hade
drabbats kom till vårt möte och ville göra en
förändring. Vi kände att vi ville hjälpa till så att
fler ungdomar kommer till tals och inte hamnar
snett, säger Zarife Labjani från föreningen.
- Vi vill ta kontakt och hjälpa ungdomar från
dessa miljöer. Vi vill hjälpa dem som vill
förändra sina liv, tillägger Vinma Tamar, också
från föreningen.

- Våldet ska bort, säger Zarife bestämt.
- Det kan vara svårt men vi tar det stegvis,
säger Vinma.

Vinma och Zarife berättar att de upplever att
unga sällan får komma till tals i frågor som rör
ungdomarna själva. Det vill föreningen Vi dom
unga ändra på genom att ge ungdomar en chans att
få synas och höras på rätt sätt.

Genom föreningen vill de skapa en
mötesplats för unga vuxna, där de kan
ha aktiviteter som är utvecklande och
kunskapsgivande. Ett mål är också kunna ge
mer resurser till unga vuxna i Biskopsgården.
- När det gäller politiker vet vi att det är mycket
snack men lite verkstad. Det behövs upprustning
i våra förorter och satsningar på våra ungdomar.
Politikerna borde ha mer tillit till oss boende i dessa
områden. Vi vill inte exotifieras. Vi vill vara jämlika
som alla andra, säger Vinma.

Även om föreningen är nybildad så har de stora
visioner. Deras främsta mål är att göra något åt det
grova och dödliga våldet.

Föreningen drömmer om en egen lokal där de kan
mötas, diskutera och planera, anordna föreläsningar,
läger, och andra aktiviteter. De strävar efter att
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Politikerna borde ha mer tillit
till oss boende i dessa områden.

utveckla sitt nätverk och skapa fler samarbeten. De
vill också lyfta fram och uppmärksamma lokala
förebilder som ungdomarna kan se upp till och
relatera till.
- Genom att göra skillnad i samhället sover du bättre
om nätterna. Vi bor i ett kollektivt samhälle och det
är allas ansvar att hjälpa ungdomar och motivera
dem till bättre vägval, helst i tidigt skede i livet, säger
Vinma.
- Om ingen annan vill bidra eller stöttar oss, då vill
vi själva hjälpa till och göra förändring! avslutar
Zarife.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Plattform för unga att
diskutera situationen i förorten
utifrån deras egna perspektiv
Var: Träffas på olika platser när de
har möten och aktiviteter
Vem kan delta: Unga vuxna,
helst boende i Biskopsgården,
som kämpar för att få bukt med
kriminaliteten. Äldre och vuxna kan
bistå med hjälp
Startade: 2020
Kontakt: Mail: vidomunga@gmail.com
Läs mer:
www.instagram.com/vidomunga

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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Kvinnor
Barn
Ungdom

AKTIVA

MAMMOR

Ni har säkert sett dem ute på Biskopsgårdens gator om kvällarna, iklädda sina
brandgula reflexvästar. Aktiva Mammor nattvandrar nämligen flera kvällar i veckan.

Foton: Gülüzar Tuna

- Vi vill att de som bor här i området ska
känna sig trygga när de går ut på kvällen.
Vi vill också skapa trygghet för ungdomar
som känner sig otrygga och utanför, säger
Ashgan Abdow Ali från Aktiva Mammor.
Föreningen Aktiva Mammor bildades 2019,
utifrån en önskan om att skapa mer gemenskap
och trygghet i Biskopsgården. Föreningen
arrangerar flera olika typer av aktiviteter. Förutom
nattvandring ordnar de till exempel mamma- och
kvinnoträffar och barn- och ungdomsaktiviteter.
- Vi vill hjälpa ungdomar i tid, för att förebygga
kriminalitet. Vi försöker skapa kontakt med de
yngre för att vägleda dem till att göra bra val i livet,
säger Hiba Ismail.
Hon berättar att det även är viktigt att skapa en
öppen och välkomnande miljö för ungdomar som
hamnat snett och som vill komma tillbaka till
21

samhället. En av Aktiva Mammors uppgifter
är att hjälpa ungdomar som inte vet vart de
kan vända sig, och se till att de får hjälp. De
stöttar även mammor som behöver hjälp.
På mammaträffarna och kvinnoträffarna
brukar medlemmarna samlas för att umgås
och laga mat tillsammans. Aktiva Mammor tycker
att det är viktigt att det finns en plats dit man kan
komma och träffa andra, hitta nya vänner och lära
känna personer från andra kulturer.
						
- Det är det bästa med vår förening, att vi är en
mångkulturell förening! säger Kaltun Saleban.
När Aktiva Mammor ordnar barn- och
ungdomsaktiviteter brukar det vara utelekar och
grillning. Föreningen hyr lokal i Sjumilahallen och
Vårvindens fritidsgård ibland, och lånar ibland
lokaler från Hyresgästföreningen. Men de längtar
efter en egen lokal, så att de kan arrangera fler
aktiviteter och träffar.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Nattvandring,
föreningsvandring, mammaträffar,
kvinnoträffar, matlagning, barnoch ungdomsaktiviteter
Var: Mestadels i Hyresgästföreningens lokal på Temperaturgatan 4-6 och utomhus
Startade: 2019

Föreningen Aktiva Mammor är öppen för alla som
vill bidra till att skapa mer gemenskap och trygghet
i Biskopsgården.
- Vi vill att alla ska känna sig välkomna, barn,
mammor och även pappor! Är du intresserad av att
träffa folk för att umgås, promenera, skapa aktivitet
och lära dig att laga mat från olika länder och
kulturer så är du varmt välkommen, säger Kaltun.

Vem kan delta: Kvinnor, barn
och unga
Kontakt: Ashgan Abdow Ali,
telefon: 0762469034,
mail: shahinascabdow2@gmail.com
Läs mer: Facebookgruppen
“Aktiva mammor“

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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Kvinnor
Barn
Ungdom
Kultur

ANATOLIENS
KVINNOR & UNGDOMSFÖRENING
Anatoliens kvinnor och ungdomsförening är en förening som driver kulturell
och samhällelig verksamhet. De strävar efter att skapa social gemenskap i det
svenska samhället.

Föreningen erbjuder en rad olika aktiviteter
för barn, unga och kvinnor. För barn och
vuxenstuderande finns det läxhjälp, och
språkträning på svenska och engelska för vuxna.
Ett av föreningens syften är att skapa integration
mellan turkiska grupper och svenska samhället
genom meningsfull och stimulerande verksamhet.
Medlemmarna saknade ett forum där kvinnor
kunde träffas för att utbilda sig, motivera sig och
stärka självkänslan. De ville även ha en plats där de
kunde jobba för en trygg och bra framtid för dagens
ungdomar. Därför bildade de föreningen.
Att hjälpa och vägleda familjer och ungdomar om
skolans betydelse, och strävan efter ett jämställt
samhälle, är också frågor som föreningen brinner
för.
Föreningens kontaktperson Elif Eken berättar att
de tycker det är viktigt att den yngre generationen
engagerar sig mer inom föreningslivet.
- Vi vill inspirera de unga att ta över ansvar och
arbeta med samma kämparanda som vi hade när vi
23
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Det är viktigt att den yngre
generationen engagerar sig mer
inom föreningslivet.

byggde upp föreningen. Att de siktar framåt och tar
utbildning på allvar, att de skapar en bra och trygg
framtid, säger Elif.
Föreningen har numera en egen lokal på Turbingatan
8. Föreningens aktiviteter är öppna för alla och
lokalen är bemannad nästan hela tiden, så det är
drop-in som gäller.
Att föreningen har fin gemenskap förstås genom
deras aktiviteter och även genom deras engagemang
på stadsdelens gemensamma sammankomster.
- De som känner oss vet, men för dem som inte
känner oss kan det vara bra att veta att vi är en grupp
kvinnor med olika talanger. Vi är bra på att umgås,
några är bra på att virka och sticka, medan andra
är bättre på matlagning och turkiska bakverk. Vill
du bli en av oss så är du välkommen att bli medlem,
säger Elif Eken.

Foton: Kari Shea via Unsplash och Anatoliens kvinnor och ungdomsförening

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Bakning, sykurs, språkträning, mamma- och dotter-kvällar,
föreläsningar, utflykter, läxhjälp,
m.m.
Var: Föreningslokalen på
Turbingatan 8
Vem kan delta: Kvinnor, barn och
unga
Startade: 2005
Kontakt: Elif Eken,
telefon: 0739827115,
mail: anatoliens_kvinnor@hotmail.com
Läs mer: www.facebook.com/
diyanetanadolu.kolu

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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Kvinnor

AZARI-KVINNORS

FÖRENING ”PARLAQ”
Azari-Kvinnors Förening ”Parlaq” är en kulturell och social ideell förening med
kvinnoperspektiv. Föreningen har funnits i 23 år och startades för att främja
azerbajdzjaner och andra turkisk-, persisk- och svensktalande kvinnor och
familjer och bidra till integration.
– Genom att träffas regelbundet i gemensamma
lokaler vill vi skapa samhörighet mellan
föreningens medlemmar och skapa goda relationer
och samarbeten med andra föreningar. Det är
viktigt att integrera olika nationaliteter i Sverige och
respektera varandra. Vi arbetar under demokratiska
former och med respekt för alla människors lika
värde, säger Nahid Zandjanchi.
Alla kvinnor och familjer som bor i Göteborg med
omnejd är välkomna som medlemmar i föreningen.
För närvarande är ca 30 familjer medlemmar i
Parlaq.
– Föreningen gör många olika saker. Våra
aktiviteter kan vara allt från matlagning
tillsammans från olika länder, bakning,
föreläsningar, information om vad som händer i
staden, dela med sig av erfarenheter, filmvisning,
enkel gympa, dans och musik, utflykter eller enkel
bokläsning för att lära svenska. Aktiviteterna
25

Foto: CoWomen via Unsplash

OM FÖRENINGEN:
brukar främst äga rum på träffpunkten Monsunen
på Blidvädersgatan 16 och när vädret tillåter ordnar
föreningen picknick, berättar Nahid.
Parlaq jobbar också aktivt med närradioprogram:
Radio Parlaq. Närradio är ett bra sätt att nå ut till
många minoritetsgrupper med samhällsinformation
på olika språk och gör så att fler kan delta i
samhällsdebatten. Parlaq sänder sina program
på turkiska varje vecka genom mångkulturella
närradioföreningen MNF, där även andra föreningar
sänder radioprogram på flera språk. MNF välkomnar
också fler föreningar som vill ha egna radioprogram.
Vill du lyssna på närradioprogrammen i Göteborg
med omnejd ställer du in radion på FM 100,2 eller
lyssnar via Internet på www.mnf.nu
– Vi vill gärna ha fler medlemmar som är
intresserade av att jobba med närradio, hälsar Nahid
Zandjanchi.

Aktiviteter: Internationell matlagning, bakning, föreläsningar, lätt
gympa, dans, musik, bokläsning
för att träna svenska, och radioprogram, m.m.
Var: Träffpunkten Monsunen och
andra platser i Biskopsgården
För vem: Alla kvinnor och familjer
i Göteborg med omnejd
Startade: 1998
Kontakt: Nahid Zandjanchi,
telefon: 0733496769,
mail: nahid.zandjanchi1319@gmail.com
Läs mer: Lyssna på Radio Parlaq
på FM-radio 100,2 eller via Internet
www.mnf.nu

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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Kvinnor

KULTUR KVINNOR

FÖRENING HILL

Allt började med att några grannar började prata med varandra om att de ville
umgås och träffa andra kvinnor i Biskopsgården.

- Vi pratade om att hitta en lokal där vi alla
kunde träffas, umgås och göra olika aktiviteter,
både för oss och andra som är intresserade av att
umgås, säger Alem Nur som är kontaktperson för
föreningen.
Alem såg att det fanns ett stort behov av att
träffas och samtala bland kvinnorna i området
och deras barn och ungdomar. Därför bestämde
sig Alem och några väninnor för att börja hyra
olika samlingslokaler som Hyresgästföreningen
tillhandahåller i området, men även Sjumilahallen.
Det var så grunden lades till Kultur kvinnor
förening Hill.
Deras aktiviteter riktar sig främst till kvinnor,
mammor, tjejer och barn. De arrangerar olika
aktiviteter som danskurs, matlagningskurs och
sykurs. De har även gemensamma aktiviteter med
andra liknande kvinnoföreningar i området i syfte
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att skapa en mötesplats för dem som vill träffas och
umgås.
Alem berättar att de också ordnar olika aktiviteter
för mammor och deras barn, där de anordnar olika
sammankomster och lekar anpassade för olika åldrar.
De har även aktiviteter för nyanlända i form av
mentorskap och samhällsguidning.
- Vårt mål med föreningen är att vi vill hjälpa
mammor, barn och ungdomar. Vi vill vara mentorer
för dessa grupper, och tillsammans med samhället
vill vi hjälpa till så att de får ett bra liv, säger Alem.
För att kunna bedriva verksamhet på bästa sätt så
hoppas medlemmarna att de kan få en egen lokal
i framtiden, där alla kan träffas och delta i deras
aktiviteter.
Enligt Alem är det bästa med föreningen att de aktivt
hjälper andra.

”

OM FÖRENINGEN:
Vi vet och vi ser att det finns
behov i vårt område.

- Vi vet och vi ser att det finns behov i vårt område.
När vi blir uppsökta av folk, när de kommer fram
och säger att de saknar en gemenskap. Ja, då försöker
vi skapa ett mötesrum för dem, säger Alem och
fortsätter:
- Om du är intresserad av att göra skillnad,
uppmuntrar vi dig att bli medlem i vår förening. Vi
skapar en gemenskap för alla, där alla kan vara med
och bidra på sitt sätt.

Aktiviteter: Kurser i dans, matlagning och sömnad. Aktiviteter i
samarbete med andra kvinnogrupper
Var: Mestadels i Hyresgästföreningens lokaler i området vid
Väderilsgatan, Sjumilahallen och
utomhus
Vem kan delta: Kvinnor, mammor
med barn, tjejer och unga
Startade: 2012
Kontakt: Alem Nur,
telefon: 0736410078,
mail: alem-nur@hotmail.com
Läs mer: Föreningen har ingen
hemsida
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Kvinnor
Kultur

KURDISKA KVINNOR

FÖR INTEGRATION
Kurdiska Kvinnor för Integration är en partipolitiskt och religiöst obunden
förening som jobbar för integration och interaktion av kurdiska kvinnor i det
svenska samhället.
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- Vår förening är demokratisk och intressant så
många väljer att bli medlemmar i vår förening för att
ägna sig åt en fritidssysselsättning, för att bli ledare
eller för att man känner ett stort engagemang i en
viss fråga, säger föreningens ordförande Fadime
Duzgun och avslutar med:
- Kvinnor världen över möter hot, våld och
trakasserier, för att de är kvinnor. Trots det vågar vi
kvinnorättsförsvarare möta motståndet och kämpa
för fred och kvinnors rättigheter.

Aktiviteter: Frukostträffar,
seminarier och föreläsningar,
sportaktiviteter, folkdans,
matlagningskurs, demokratikurs,
hemspråksundervisning, m.m.

inno
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Föreningen samarbetar med flera andra föreningar
och organisationer i Göteborg, till exempel Röda
korset, stadens miljöförvaltning, med flera.

OM FÖRENINGEN:

a Kv

Föreningen ordnar också sportaktiviteter för sina
medlemmar, såsom, cykling, gympa, simning
på Lundbybadet och fotboll. De har även många
olika kurser, som matlagningskurs för unga
tjejer, miljökurs, demokratikurs och datakurs.
De anordnar också möjlighet för hantverk och
konstutövande, genom kurs i målning och broderi.
Föreningen har även samarbetat med närradion i
Biskopsgården.
- Alla kan delta i föreningens aktiviteter, säger
Fadime.

-Vi har även haft föreläsningar om olika
religioner, såsom kristendom, islam, judendomen,
yezidismen, aleviterna och buddismen. Vi har
också en studiecirkel om vår historia eftersom
våra medlemmar kommer från ett splittrat land,
Kurdistan, där det inte lärs ut om vår egen historia
och rötter.
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Föreningen ordnar många olika aktiviteter. De
har frukostträffar varje söndag, då föreningens
medlemmar träffas och äter frukost tillsammans
samtidigt som de diskuterar aktuella frågor i
föreningen. Föreningen anordnar också seminarier
och föreläsningar om olika ämnen, till exempel
hedersrelaterat våld.
- Då diskuterar vi vikten av kommunikation inom
familjen, problem som dyker upp och vad man
kan göra för att förebygga våld i familjen och i
samhället, säger föreningens ordförande Fadime
Duzgun.

Var: Egen lokal på Friskväderstorget 4
Vem kan delta: Alla
Startade: 2000
Kontakt: Fadime Duzgun,
mail: kurdiskakvinnor@gmail.com
Läs mer: www.facebook.com/
kurdiskakvinnor.forintegration
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Kvinnor

MOVING
QUEENS
Moving Queens är en förening som skapar möjlighet till dans och rytmisk
rörelse för kvinnor i Biskopsgården. Här får personer som inte har tidigare
erfarenhet av att stå på scen eller arbeta med konst, en plats där de får uttrycka
sig genom dans och rörelse. Alla kvinnor, oavsett bakgrund och ålder, kan vara
med och dansa.

- Det finns inga hinder för att röra sig och dansa,
säger medlemmen Bodil Karlsson.
- Alla dansar på sitt sätt, utifrån sin egen förmåga.
Föreningen har en intressant bakgrund, då den
har sitt ursprung i en körverksamhet. Ledaren
för körverksamheten skapade ett projekt med
fokus på dans och bjöd in två koreografer från
Rotterdam som arbetade med communitydans.
Projektet fick medel från kommunen för att driva
ett communitydansprojekt i Biskopsgården, och
gruppen ombildades senare till en förening hösten
2019.
Moving Queens skriver på sin facebooksida;
“Genom dans, musik och berättande får vi en bild
av kvinnor vi kanske inte vet så mycket om. Vissa
berättelser för oss till andra platser i världen, andra
sker i närområdet.”
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Det finns inga hinder för
att röra sig och dansa.

Foto: Moving Queens

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Rytmiska rörelser till
musik

Gruppen har ingen fast lokal utan brukar hyra in
sig på olika lokaler i Biskopsgården, såsom Orkanen
och Solglimten. Under sommaren brukar de vara
utomhus så mycket det går.
Enligt Bodil är det bästa med Moving Queens och
dansgruppen att det finns en fantastisk känsla i
gruppen.
- Den är öppen, det finns mycket kärlek och det finns
inga krav. Det är rörelse till musik och röst. Det är
enkla rytmiska rörelser till musik som alla oavsett
ålder och erfarenhet kan ta del av, säger Bodil.
- Det är viktigt att kunna få träffas och röra på sig för
att man ska må bra, avslutar Bodil.

Var: Olika lokaler i Biskopsgården,
t.ex. Orkanen och Solglimten. På
sommaren hålls aktiviteterna
utomhus
Vem kan delta: Alla kvinnor
oavsett bakgrund och ålder
Startade: 2019
Kontakt: Bodil Karlsson,
telefon: 0709920980
Läs mer: Föreningen har ingen
hemsida
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Kvinnor
Barn

NÄTVERKET-

VÄNINNA

Föreningen Nätverket-Väninna är en förening som jobbar för kvinnor och tjejers,
samt ungdomars, rättigheter.
- Vi behövdes i området. Många kvinnor vet inte vad deras rättigheter och
skyldigheter är, säger föreningens ordförande Fadime Duzgun.

Föreningen arbetar med flera frågor som
handlar om kvinnors rättigheter. Bland annat
att hjälpa tjejer och mammor att integreras i det
svenska samhället, stärka tjejer och ensamstående
mammors självförtroende, skapa broar mellan
ungdomar och deras mammor, och våld i nära
relationer.
- Vi jobbar också för att hjälpa mammor och deras
ungdomar hur de kan undvika olika typer av
kulturkrockar, både i och utanför familjen. Det är
en viktig fråga, säger Fadime.
- Vi har ungefär 70 medlemmar, och alla har olika
bakgrunder. Vi lär oss av varandra.
Föreningen brukar ordna träffar hemma hos
medlemmar. De ordnar också picknickar och andra
sociala aktiviteter.
- Det är viktigt att ha ett nätverk av kvinnor som
kan hjälpa varandra, säger Fadime och fortsätter:
- Det är också viktigt att ordna bra aktiviteter för
kvinnor samt ensamstående kvinnor så att de får
bra sysselsättning i vardagen.
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Foto: Hannah Busing via Unsplash

Under 2020 har föreningen haft 5-6 träffar
med olika verksamhet såsom cykelaktivitet,
promenadgrupp och picknick. Fokus har legat på att
lära känna varandra och integration.
Under 2019 hade föreningen många olika
aktiviteter såsom gymnastik för barn, folkdans,
promenadgrupper, cykelgrupper, picknick-utflykt
utomhus och målarträffar för barnen. Under
matlagningsträffar, som har varit hemma hos olika
medlemmar, har grupper träffats och lagat mat
tillsammans och samtalat om olika ämnen såsom
våld och jämställdhet, och haft språkträning i
svenska språket.
Nätverket-Väninna är öppna för kvinnor från
hela Göteborg, och har många medlemmar från
Biskopsgården. I framtiden vill de gärna sprida
verksamheten till andra städer.
- Vi ser fram emot att utveckla arbetet för kvinnors
rättigheter, säger ordförande Fadime Duzgun.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Jobbar för kvinnors
rättigheter och ordnar sociala
aktiviteter för kvinnor
Var: Hela Göteborg
Vem kan delta: Alla mammor
med barn, ensamstående mammor,
kvinnor och unga kvinnor
Startade: 2019
Kontakt: Fadime Duzgun,
mail: natverk.vaninna@gmail.com
Läs mer: www.facebook.com/
natverk.vaninna.9
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Kvinnor
Kultur

TAKARALE

DEVELOPMENT ORG.
Takarale Development Organisation (TDO) är en nystartad förening som brinner för
att skapa meningsfulla aktiviteter för kvinnor, tjejer och barn.

- Vi ser att det är många mammor som sitter
hemma och inte har någon annanstans att vara än
i hemmet. Många kan inte så bra svenska, så det är
svårt för dem att hitta bra aktiviteter. Vi vill hjälpa
dem, säger Suleekha Abdi från föreningen.
Föreningen startades under sommaren
2020, och har på bara några månader redan
fått 50 medlemmar. Namnet kommer från
staden i Somalia som grundarna kommer från.
Föreningen ser ett stort behov av fler aktiviteter
och mötesplatser för kvinnor, tjejer och barn i
Biskopsgården.
- Det finns många människor i Biskopsgården
som vill ordna aktiviteter och mötesplatser, men
det finns ingenstans att vara. Därför startade vi
föreningen, så vi kan vara med och påverka, säger
Suleekha och tillägger:
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Foto: Vonecia Carswell via Unsplash

Vi har massa idéer som vi vill
genomföra för kvinnor och
barn.

- Jag är själv kvinna och jag har bott i
Biskopsgården länge. Jag vet vad som saknas.
Föreningens mål är att ha en egen lokal, eller att
kunna hyra in sig i en lokal.
- Vi har massa idéer som vi vill genomföra för
kvinnor och barn. Vi behöver bara någonstans att
vara.
Enligt Suleekha är det bästa med TDO
gemenskapen och samarbetet med andra
föreningar:
- Alla är välkomna att bli medlem, och komma med
sina idéer om vad Biskopsgården behöver!

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Gemenskap för kvinnor,
tjejer och barn
Var: Olika platser i Biskopsgården,
har ingen egen lokal
Vem kan delta: Kvinnor, tjejer, barn
Startade: 2020
Kontakt: Suleekha Abdi,
mail: suleekhaabdi77@gmail.com
Läs mer: Föreningen har ingen
hemsida
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Pensionär

PRO
HSB
REGNBÅGEN-VINDROSEN
PRO HSB Regnbågen-Vindrosen är en förening som ordnar aktiviteter och
sammankomster för pensionärer. Föreningen är en del av den nationella
organisationen PRO, Pensionärernas riksorganisation, som har lokala föreningar
runt om i hela landet.

PRO är Sveriges största mötesplats för
pensionärer, med cirka 320 000 medlemmar.
Och drygt 120 av de medlemmarna är med
i Biskopsgårdens lokala PRO-förening
Regnbågen-Vindrosen.
PRO HSB Regnbågen-Vindrosen ordnar träffar för
sina medlemmar varannan vecka.
- På träffarna har vi först ett möte då styrelsen
berättar vad som händer och vilka aktiviteter som
är på gång. Vi får ofta erbjudanden från nationella
PRO om att följa med på resor och liknande, så
då informerar vi om dem. Sedan fikar vi och har
någon form av underhållning, berättar Anna-Greta
Ranmalm från styrelsen.

Foto: Tiago Muraro via Unsplash

föreningen får låna från dem.
- Men lokalen är egentligen lite för liten.
Vi brukar vara drygt 40 personer på
veckoträffarna, och när vi har fester är vi ännu fler,
säger Anna-Greta.
- Lokalen är också dåligt anpassad för de
medlemmar som har rullator eller liknande, eftersom
det är en trappa man måste gå ned för. Vi hoppas att
vi kommer kunna hitta en annan lokal i framtiden,
men tills dess är vi tacksamma över att få låna den
här lokalen.

Underhållningen brukar vara någon form av
musikframträdande eller någon som sjunger. Eller
så ordnas det föreläsningar av olika slag.
- Vi ordnar också bingo och lottdragningar, säger
Anna-Greta.

Anna-Greta berättar att det för några år sedan fanns
många andra PRO-föreningar i Biskopsgården, som
tyvärr har lagt ned.
- Jag tror det var svårt att få personer som ville sitta
i styrelserna. Men vår förening är fortfarande aktiv,
vilket jag är glad för. Det är en del medlemmar från
de nedlagda föreningarna som nu kommer till oss
istället.

Träffarna sker i HSBs lokal i Väderbodarna, som

Anna-Greta gick med i föreningen 2007 och blev
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Vi har väldigt
trevligt på våra träffar.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Sociala aktiviteter för
pensionärer

medlem i styrelsen 2011, först som ledamot och
sedan som ordförande.
- Jag gick med för att det var roligt att träffa andra
som bor i området. När man jobbar har man inte
så mycket tid att lära känna andra, men när man
blir pensionär så är det roligt att få kontakt med
andra som också bor i närheten, säger Anna-Greta
Ranmalm och fortsätter:
- Vi har väldigt trevligt på våra träffar, och vår
styrelse är alltid måna om att våra medlemmar ska
ha det bra.

Var: HSBs lokal på Väderbodarna 5
Vem kan delta: Pensionärer som är
medlemmar i PRO
Startade: “För länge sedan”
Kontakt: Anna-Greta Ranmalm,
telefon: 0790003695
Läs mer: www.pro.se
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Sport
Kultur

ANATOLIAN
TIGERS

Har ni gått runt och funderat på att testa olika idrottsaktiviteter tillsammans med
likasinnade? Då har ni hamnat rätt. Föreningen Anatolian Tigers är en förening
som är öppna för alla - barn, ungdomar, vuxna och familjer som tillsammans vill
skapa social gemenskap och trygghet bland sina medlemmar, genom sportsliga och
kulturella aktiviteter.

”

- Vi är ute efter känslan av att ingen är ensam, man
kan alltid träffas och det handlar inte enbart om
sport utan även kulturella aktiviteter där vi stärker
känslan av gemenskap och trygghet, säger Hakan
Çorap.
Föreningen är öppen för nya idéer. De lyssnar på
medlemmar och deras önskemål. De går igenom
om förslagen kan utföras, och så planerar de sedan
någonting ihop. Och, om vi ser tillbaka på föreningens historia så har många förslag oftas verkställts
med gott resultat.
Exempel på aktiviteter som föreningen har genomfört under åren är bland annat gokart-turnering,
beachvolleyboll, inomhusfotboll, laserdome, besök i
spelhallen på Liseberg, samt öppen basketturnering
på Heden där alla förbipasserande hade möjligheten att bli inbjuden i basketturneringen.
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Foto: Anatolian Tigers

OM FÖRENINGEN:
Vi är ute efter känslan av att
ingen är ensam.

I framtiden vill föreningen gärna växa.
- Vi vill poppa upp i folks tankar när de exempelvis
tänker på gemenskap och vilka möjligheter det finns
för detta, säger Hakan.

kontaktnät och resurser. Genom samarbeten
med andra föreningar har de kunnat genomföra
gemensamma turneringar, konserter och även haft
jubileumsfirande med känd DJ.

Med tanke på att föreningen inte har en egen lokal,
försöker de ändå göra så mycket de kan utav situationen och vill vara ett typexempel för att alla kan
genomföra någonting. Bara det finns vilja och engagemang, tillägger Hakan.

Det bästa med föreningen är enligt Hakan att de har
en öppen dialog med medlemmar, och att de är öppna för nya idéer. De utesluter eller dömer inte någon.
De promotar inga “ismer”, och de har inga dogmer.
Alla får vara sig själva.

Föreningen samarbetar med många olika instanser
och personer, och försöker använda sig av sina

- Vi har inga gränser, det är bara folks fantasi som
sätter gränser, avslutar Hakan.

Aktiviteter: Idrottsaktiviteter
och aktiviteter med kulturella
inslag. Resor, utflykter, temadagar,
turneringar, och konserter med syfte
att skapa gemenskap och trygghet
Var: Ingen egen lokal, medlemmar
träffas beroende på var aktiviteterna
äger rum
Vem kan delta: Barn, ungdomar,
vuxna och familjer
Startade: 2013
Kontakt: Hakan Çorap,
telefon: 073-9797109,
mail: karaoglan@hotmail.com
Läs mer: www.facebook.com/pg/
AnatolianTGRS

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN

40

Sport
Barn
Ungdom

BOSNA

IF-LJILJAN
Bosna IF-Ljiljan grundades för att föra ihop de bosnier som hade flytt kriget på
tidigt 90-tal. Det blev en säker plats för alla bosnier att komma, dricka kaffe och
helt enkelt prata ut. Så beskriver föreningens kontaktperson Mirza Budimlic
föreningen Bosna IF-Ljiljan, som sedan 1993 bedriver ungdomsverksamhet i
Biskopsgården.

Mirza berättar att föreningen är och alltid har
varit öppen för allmänheten. Man har möjlighet att
komma dit för att dricka kaffe, spela minigolf eller
bara umgås.
Föreningen har en egen klubbstuga vid
Länsmansgårdens Motionscentrum, nära
natursköna Sjumilaskogen. Klubbstugan har en
tillhörande innergård där man kan spela minigolf.
På vardagar är klubbstugan öppen från klockan 16
till 20, och under helgen från klockan 11 till 21.
Utöver detta är den alltid öppen när föreningen har
sina aktiviteter.
Mirza berättar att alla är välkomna att bli
medlemmar i Bosna IF-Ljiljan, äldre som yngre.
Det är dock barn och ungdomar som är i fokus för
föreningen just nu.
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Foto: Gülüzar Tuna

Det absolut bästa med
vår förening är gemenskapen
och tryggheten...

OM FÖRENINGEN:
Föreningen satsar för fullt på att skapa en miljö
för barn och ungdomar där de kan lära sig värdet av
att tillhöra en trygg förening. Idag har föreningen
många medlemmar och liksom många andra
föreningar vill de också utöka antalet medlemmar.
Mirza beskriver också att föreningen Bosna IFLjiljan har en stark laganda. Han säger att föreningen
har en stark och drivande styrelse som tar sig an
motgångar bra och jobbar stenhårt framåt. De ger
aldrig upp.
- Det absolut bästa med vår förening är gemenskapen
och tryggheten som man får när man är medlem,
avslutar Mirza Budimlic.

Aktiviteter: Fotboll, schack, dans,
m.m.
Var: Klubbstugan i Länsmansgården, Temperaturgatan 80
Vem kan delta: Alla
Startade: 1993
Kontakt: Mirza Budimlic,
telefon: 0705194942,
mail: bosnaif@gmail.com
Läs mer: https://www.laget.se/
BOSNAIFGBG/
& www.facebook.com/Bosnaifgbg
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Barn
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BRÄMAREGÅRDENS FC
Brämaregårdens FC har sedan starten 2012 arbetat för att skapa en aktiv fritid
och ett socialt sammanhang för sina medlemmar.
- Vårt fokus är inte på elitsatsning, utan på att ge barn och ungdomar en trygg
och utvecklande miljö att vistas i, säger Bert Grimhov från föreningen.

Brämaregårdens FC har träning de flesta dagarna i
veckan på olika platser på Hisingen. Verksamheten
kretsar dock kring Ryaskolan och hemmaplanen
Blidvädersplan som nyligen fått en efterlängtad
rejäl uppfräschning i form av konstgräs.
Vid Blidvädersplan har de också en egen
föreningslokal. Lokalen hyrdes till en början men
2017 kunde föreningen köpa lokalen.
- Klubblokalen betyder väldigt mycket för många
barn och ungdomar i närområdet. Tillsammans
med en nyanlagd konstgräsplan har vi nu en
mötesplats som stärker gemenskapen och det
sociala sammanhanget, säger Bert.
Bert berättar att föreningslokalen håller på att
renoveras, och att det i framtiden planeras för att
starta en kafeteria i lokalen så att publik på matcher
ska kunna köpa fika.
Föreningen har fotbollslekis för barn mellan 5 och
7 år, och pojk- och flicklag för barn från 7 år och
uppåt.
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- För barn och unga upp till 12-13 år ska
fotbollen bara vara rolig. Det ska inte vara något
tvång eller fokus på att bli proffs. Det är viktigt
för oss, säger Bert.
Föreningen har även startat upp sitt
representationslag för herrseniorer på nytt, som
i skrivande stund spelar i lägsta divisionen.
Föreningen har även ett motionslag för herrar.
- Vi har planer på att starta upp ett damlag också och
arbetar för att få fler flickor att spela fotboll, säger
Bert.
Föreningen har mottagit pris från Svenska
Fotbollsförbundet för sitt arbete med integration och
arrangerar såväl fotbollscuper, fotbollsskolor som
lovaktiviteter.
- Vi som förening vill vara en motpol till den
negativitet som Biskopsgården ofta förknippas med
idag. Förutom att bedriva fotbollsträning har vi ett
stort socialt engagemang, berättar Bert.

Foto: Brämaregårdens FC
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Det ska inte vara något
tvång eller fokus på att bli
proffs.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Fotboll
Var: Blidvädersplan, Södra
Biskopsgården

Flera av föreningens tränare är föräldrar till barn
som spelar fotboll. Om man som förälder vill
engagera sig som tränare eller ledare kan man gå
interna tränarutbildningar som Brämaregårdens FC
arrangerar.

Vem kan delta: Barn, ungdomar
och vuxna som vill spela fotboll

Enligt Bert Grimhov är det bästa med
Brämaregårdens FC att föreningen fokuserar på
gemenskap och glädje.

Läs mer: www.svenskalag.se/bfc

Startade: 2012
Kontakt: Mail:
bramaregarden@hotmail.com
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CONDE

BJJ & MMA I BISKOP
Conde BJJ och MMA är en kampsportsförening som har sin huvudsakliga
verksamhet på House of Champions vid Vågmästareplatsen, där flera kampsportsföreningar håller till. Föreningen har funnits i tio år, men det är först de senaste två
åren som verksamheten även har funnits i Biskopsgården.
Foton: Conde BJJ & MMA

Det var medlemmen Anders Hjorth som tog
initiativ till att starta upp i Biskopsgården.
- Det var när jag såg att en sal i Sjumilahallen
var omgjord till kampsportshall som jag såg
chansen att ta sporten till Biskopsgården.
De hade en bra matta och tillgång till den
utrustning som vi behövde, säger Anders
Hjorth.
Braziliansk jiu jitsu är en sport som går ut på så
kallad markkamp, det vill säga brottning med olika
lås såsom armlås och fotlås. BJJ innehåller inga slag
eller sparkar. Sporten är ganska lik judo i stilen.

- Jag försöker bygga upp barnens styrka
och självförtroende, och så att de lär sig
självförsvar. Men jag vill också ge dem bra
värderingar för att lyckas i samhället, säger
Anders som förutom att vara tränare även
utbildar sig till lärare. Jag försöker ge barnen
en bra grund för framtiden så att de kan
utvecklas, både när det gäller kroppen och hjärnan.
Vi jobbar också mycket med hur man kan samarbeta
med varandra på ett bra sätt.

- BJJ är extra bra för barnen eftersom man kan
fightas 100% utan att det är några slag eller sparkar
mot huvudet, säger Anders.

Klubben åker ofta på tävlingar till andra städer,
vilket brukar vara uppskattat hos barnen.
Anders berättar att sporten passar bra för barn
som har koncentrationssvårigheter, eftersom det är
mycket rörelse och lek.

Verksamheten i Biskopsgården riktar sig framför
allt till just barn. De flesta deltagarna är mellan
sju och tretton år, och innan Corona hade
verksamheten ungefär 20 deltagare per pass.

Om man är nyfiken på föreningen eller vill börja
träna är det bara att komma på en av träningarna i
Sjumilahallen. Ingen föranmälan krävs, och alla är
välkomna!

45

”

Jag vill också ge dem
bra värderingar för att lyckas
i samhället.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Träning i Brasiliansk
jiu jitsu
Var: House of Champions och
Sjumilahallen
Vem kan delta: Barn och ungdomar
Startade: 2018
Kontakt: Ring Sjumilahallen,
telefon: 0313682252
Läs mer: ”Conde BJJ och MMA i
Biskopsgården” på Facebook och
Instagram
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CYKELFRÄMJANDET
I Göteborg har Cykelfrämjandet flera projekt igång. Ett är stadscykelturer
för barn där barn får möjlighet att öva sig på olika trafiksituationer i sällskap
av erfarna vuxna cyklister, så kallade ”cykellotsar”. Målet är att genomföra
stadscykelturer i alla delar av staden.

Ett annat projekt är ”Frihet på cykel” som finns
i Norra Biskopsgården, Bergsjön, Gårdsten,
Lövgärdet, Hammarkullen, Hjällbo och Tynnered.
”Frihet på cykel” handlar om att skapa möjligheter
så att alla som vill ska kunna få lära sig cykla.
- Vi anordnar cykelaktiviteter som till exempel
cykelkurser, utflykter och mek-kurser där man fixar
en cykel tillsammans, berättar Emelie Enoksson
som samordnar projektet.
Cykelkurserna är kostnadsfria och alla över 13 år
är välkomna att delta. Kurserna är mycket populära
bland vuxna, särskilt bland kvinnor, och blir snabbt
fulltecknade. Volontära instruktörer lär deltagarna
hantera en cykel.
- Kurserna brukar ordnas nära ett bostadsområde,
där vi tränar tillsammans i en trygg miljö utan så
mycket trafik, berättar Emelie. I Biskopsgården
brukar cykelkurserna ordnas nära Cykelfix på
Godvädersgatan.
- Vi har arbetat fram en metod så att man först
tränar balansen och sen så får man lära sig att
trampa, ta svängar, starta i backe, bromsa och så
vidare – hantera en cykel helt enkelt, säger Emelie.
- Sen försöker vi peppa så att man ska fortsätta
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och känna sig säker på egen hand. Lite teori har vi
emellanåt också. Man får lära sig lite trafikregler.
I Biskopsgården är två cykelkurser inplanerade
under året, från maj och framåt, och även
cykelutflykter och mek-kurser. Det är framför allt
vuxna som anmäler sig till cykelkurserna, främst
kvinnor.
- Vi ser gärna att fler män också anmäler sig till
kurserna. Om man vill gå en cykelkurs kan man
skriva upp sig på en intresselista via hemsidan. Där
kan man anmäla sig både som deltagare och som
volontär instruktör. Det går bra att maila mig också,
säger Emelie.
Emelie berättar att de får jättefin feedback från
deltagarna som har gått cykelkurserna. Deltagarna
motionerar och har kul och det är bra för
självförtroendet. Det är ett superfint projekt med
mycket glädje och kärlek, tycker Emelie. Det minskar
avstånd mellan människor, att människor möts
genom de här sociala sammanhangen.
- När vi pratar med deltagarna om varför de vill
gå kursen så ser vi att vi är med och uppfyller en

Foto: Gustaf Frid

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Cykelaktiviteter
Var: På olika platser i Göteborg

persons dröm. Det finns ju många fördelar med att
kunna cykla. Det är hälsofrämjande och det öppnar
upp staden för ett mer självständigt resande. Flera
jobb kräver att man kan cykla. Många vill kunna
cykla med sina barn och göra utflykter tillsammans.
Det bästa med Cykelfrämjandet är just glädjen och
engagemanget, tycker Emelie Enoksson. Hon säger
att det är en väldigt positiv förening som har ett
engagemang för att skapa en attraktiv och säkrare
cykelmiljö.

Vem kan delta: Alla
Startade: 2018 i Norra
Biskopsgården
Kontakt: Mail: emelie.enoksson@
cykelframjandet.se
Läs mer: www.cykelframjandet.se/
goteborg

Facebook: Cykelfrämjandet
Göteborg
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DOCK CITY

ROLLERS

Roller derby är en fullkontaktsport som utövas på rullskridskor. Den som tittar
på en match kommer märka att det är en sport fylld av fart och tacklingar, men
också spännande strategier och komplexa regler.
Foton: Marko Niemelä

- Det är så många olika komponenter i
den här sporten! Dels att åka rullskridskor,
och sen är det alla regler och strategier att
hålla koll på. Det är en utmaning både för
huvudet och kroppen, säger Lina Frisk som
spelar i Dock City Rollers A-lag.
Under en match är spelarna uppdelade i två
lag och skejtar på en oval bana, till exempel i en
idrottshall. Tio spelare är på banan samtidigt. I
varje lag finns en “jammer” och fyra “blockers”.
Spelet går ut på att jammern ska ta sig förbi
motståndarnas blockers. Det är så jammern tar
poäng. Det är blockers uppgift att blockera vägen
för motståndarens jammer, och samtidigt hjälpa
sin egen jammer att ta sig förbi motståndarnas
blockers.
Dock City Rollers bildades i slutet av 2012. Det
var en period då många roller derby-föreningar
bildades i Sverige.
- Roller derby är en ganska ny sport i Sverige. Så vi
är ju en ganska ung förening om man jämför med
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många andra sportföreningar, säger Lina.
Sporten utvecklades i USA under
1930-talet och var från början en
underhållningssport. På den tiden spelade
både damer och herrar. På 1970-talet
dog sporten ut, och uppstod igen i början av
2000-talet. När sporten återuppstod var kvinnor och
transpersoner de som utövade sporten, och så är det
fortfarande i de allra flesta roller derby-föreningar.
- Spelarna i våra lag är kvinnor, ickebinära och
transpersoner. Cismän kan vara med i föreningen
som domare, säger Lina.
Dock City Rollers har två aktiva lag; ett A-lag och ett
B-lag. A-laget spelar matcher både inom Sverige och
internationellt. B-laget spelar mest inom Sverige.
Föreningen har också en juniorverksamhet
tillsammans med roller derby-föreningen
Västsvenska Roller Derby Sällskapet, för barn i
åldrarna 7-16 år.

Dock City Rollers tränar i flera olika idrottshallar i
Göteborg. Bland annat i Sjumilahallen.
- Vi är jätteglada över att ha fasta tider i
Sjumilahallen. Golvet där är perfekt för roller derby.
Många idrottshallar har mjukt gummigolv, men vi
behöver hård parkett, precis som i Sjumilahallen,
säger Lina.
Om man är nyfiken på att börja spela roller derby,
eller vill engagera sig i föreningen som till exempel
domare eller funktionär, är det bara att kontakta
föreningen.
- Jag tycker det är fantastiskt att spela lagsport! Och
att kunna göra det när man är lite äldre. Jag som
36-åring skulle inte kunna spela till exempel fotboll
på så här hög nivå, säger Lina och fortsätter:
- Det är en speciell gemenskap inom sporten också.
Det finns en plats för alla här.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Sporten roller derby
Var: Sjumilahallen
Vem kan delta: Barn 7-16 år.
Kvinnor och transpersoner 16 år
och uppåt
Startade: 2012
Kontakt: Se kontaktuppgifter på:
www.dockcityrollers.se/contact
Läs mer: www.dockcityrollers.se
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FUTARI GENSEI

RYU DOJO

“Futari” betyder “två individer” på japanska, och det är namnet på den här karateföreningen som har fokus på traditionell karate.

Efter flera års karateträning bestämde sig Mikael
Brandt, som även kallas Mikael-sensei under
träningspass, för att öppna upp en egen dojo. Alltså
en egen karatelokal. Dojon finns i Sjumilahallen.
- Vi har träningspass två gånger i veckan, för både
barn och vuxna, säger Mikael.
Det var ett naturligt val för Mikael att ha
verksamheten i Biskopsgården, då han har jobbat i
Biskopsgården i 35 år, bland annat på Sjumilaskolan
men även andra skolor i området.

barnen i Biskopsgården väl. Instruktörerna har
ordning och reda, och barnen följer de regler som
gäller på dojon, berättar Mikael.
Mikael berättar också att föreningens arbete för
integration ligger dem varmt om hjärtat.
-Alla är välkomna att träna karate med oss. Vi
utesluter ingen, varken på grund av religiös eller
kulturell klädsel eller fysisk funktionsnedsättning,
säger Mikael.

Förutom att karate handlar om olika
försvarstekniker, så finns det en djup filosofi och
värdegrundsarbete inom sporten. Något som
föreningen arbetar efter. Det märks tydligt när
utomstående besöker Sjumilahallen och ser en
grupp på ungefär 40 barn vara helt tysta och
koncentrerade. Här är det disciplin och respekt som
gäller.

Något som är bra att veta om föreningen är att de
har deltagare som tävlar i parasport, para-karate.
Para-karate innebär karate för personer med
funktionsnedsättning.

- Föreningen har haft barngrupper i flera år, vilket
har lett till att instruktörerna känner många av

- Till oss kan man komma om man vill växa, både
utifrån och inifrån, avslutar Mikael Brandt.
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Foton: Futari gensei ryu dojo

Enligt Mikael är det bästa med föreningen glädjen
som finns bland medlemmarna.
-Speciellt barnens glädje!

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Kampsport med
inriktning på traditionell karate
Var: Sjumilahallen
Vem kan delta: Alla

”

Startade: 2006
Till oss kan man komma om
man vill växa, både utifrån och
inifrån.

Kontakt: Mikael Brandt,
telefon: 0769498354,
mail: info@genseiryudojo.se
mikael@genseiryudojo.se
Läs mer: www.genseiryudojo.se
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GOTHENBURG
CRICKET CLUB

Cricket, eller kricket, är ett bollspel som utövas mellan två lag med elva spelare
i varje lag. Cricket har spelats sedan åtminstone 1500-talet, och var en nationalsport i England under 1800-talet.
Foton: Gothenburg Cricket Club

Gothenburg Cricket Club som bildades 1972 är
den första cricketföreningen i Göteborg. Klubbens
sekreterare Premchand Potdar berättar att det är
en snabbt växande sport. 2015 fanns det runt 30
klubbar i Sverige, och nu finns det närmare 70
klubbar.
- Sporten har varit stor i till exempel Storbritannien
och Sydafrika länge, men börjar nu bli mer och
mer polulär i Sverige och övriga Europa, säger
Premchand Potdar.
Klubben bildades av en grupp personer från
Storbritannien och Australien, som arbetade på
Volvo i Torslanda. De började spela cricket som
en helgaktivitet. I slutet av 70-talet då Torslanda
flygplats stängde ned fick klubben en permanent
plan att spela på, där flygplatsen förut låg.
Medlemmarna tog hand om planen själva; vattnade
och klippte gräset.
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- Det var den bästa planen i Sverige på den tiden,
säger Premchand.
I slutet av 90-talet blev klubben av med planen.
Det var en tuff tid för föreningen, men de lyckades
överleva. Idag har föreningen cirka 80 medlemmar.
Vi har ett lag med 11 damer, 35 barn och resten är
herrspelare, säger Premchand.
- Klubbens mål är att fortsätta växa och utvecklas
som förening.
Vi vill framför allt utveckla verksamheten för
kvinnorna och barnen, det är viktigt, säger
Premchand.
Premchand berättar att man inte behöver några
förkunskaper för att börja spela hos dem.
- Alla kan komma och lära sig cricket! Vi vill gärna
visa upp vår sport och lära ut den till fler. Vi har
väldigt bra tränare som har alla kunskaper som
behövs. Välkomna!

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Cricket
Var: Barn under 10 år spelar i
Sjumilahallen. Barn och ungdomar
10-19 år och vuxna spelar i
Lundbystrandshallen. Utomhusbanan
ligger i Kviberg
Vem kan delta: Alla
Startade: 1970
Kontakt: Mail:
info@gothenburgcricketclub.se
Läs mer:
www.gothenburgcricketclub.se
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HISINGENS
BOXNINGSKLUBB

I en källarlokal på Vårväderstorget håller en av Sveriges äldsta
boxningsklubbar till. Hisingens Boxningsklubb. Flera dagar i veckan är lokalen
fylld av boxare i alla åldrar, både nybörjare och proffs.

Här har många medlemmar tränat sig till fina
utmärkelser, och flera SM-guld har kammats hem
av föreningens boxare genom åren.
- Det är kul att föreningen har så många förebilder
som de unga nya boxarna kan inspireras av, säger
föreningens kassör Maria Karlsson.
Trots att det går bra för föreningen, är det deras
lokal som tyvärr står i vägen för att de ska kunna
utvecklas så som de önskar. Lokalen är liten och
trång, och det går inte att arrangera tävlingar där.
- Vår dröm är att ha en lokal på cirka 300
kvadratmeter, på markplan. Vi skulle kunna
ha öppet varje dag, sälja kaffe och dricka innan
träningarna, ha öppet längre tider. Vi skulle kunna
bli en mötesplats för de unga och för föräldrar som
vill titta på träningarna, säger Maria Karlsson.
Hon säger att de önskar en lokal som är lätt att ta
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”

Det är bättre att de unga
kommer till oss än att hänga
ute.

OM FÖRENINGEN:
sig till, eftersom de gärna välkomnar ungdomar som
behöver sammanhang och gemenskap.
- Det är bättre att de unga kommer till oss än att
hänga ute.
Förutom att arrangera träningar, ordnar klubben
även läger och åker på turneringar. Enligt Maria är
det många medlemmar som tycker att turneringarna
i andra städer och utomlands är det bästa på hela
året. En rolig utveckling är att fler tjejer har börjat
boxas i Hisingens Boxningsklubb.

Aktiviteter: Boxning
Var: Lokal på Vårväderstorget 4
Vem kan delta: Barn, ungdomar
och vuxna
Startade: 1927
Kontakt: Mail:

hisingensboxningsklubb1927@gmail.com

Läs mer: “Hisingens boxningsklubb” på Facebook

- Det är kul att fler och fler hittar hit. Det bästa
med vår förening är gemenskapen här! säger Maria
Karlsson.
FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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HISINGENS

RUGBYKLUBB

Rugby är en av världens största sporter, med över 8,5 miljoner spelare. Men i
Sverige är inte sporten så stor. Än.

- Jag tror att vi i Hisingens Rugbyklubb kommer
kunna inspirera andra att starta upp fler
rugbyklubbar, säger Johan Börjeson som är
klubbens sekreterare och ungdomstränare.
Rugby är en kontaktsport som kom till i England
i mitten av 1800-talet. Enligt legenden uppfanns
rugby år 1823 när studenten William Webb Ellis
tyckte att fotbollsmatchen han spelade var tråkig
då det inte blev några mål. Mitt under matchen
plockade han upp bollen och sprang med den i
famnen fram till målet och sparkade in bollen.
Målet blev såklart inte godkänt av domaren. Men
domaren tyckte ändå att William hade gjort ett bra
försök. Och där väcktes idén om rugby. Namnet på
sporten kommer från att denna händelse utspelade
sig i staden Rugby.
Hisingens Rugbyklubb bildades 2018. Grundarna
kommer från Hisingen men alla har ett förflutet i
Göteborg Rugbyförening som har sin bas i Västra
Frölunda.
- Om vi ska få rugbyn att växa i Göteborg så behövs
det fler föreningar. Vi behöver öka tillgängligheten
och göra det lättare för fler att komma till en
träning. Det är bökigt att behöva åka till Partille
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eller Västra Frölunda för att träna, om man bor på
Hisingen. Därför startade vi upp klubben här, säger
Johan Börjeson.
Själva sporten går ut på att två lag spelar på en
fotbollsplan. Det finns två mål som har två långa
stolpar som sträcker sig upp i luften. Spelet startar
genom att ena laget sparkar bollen från mittlinjen
mot motståndarna. Så snart bollen passerat
10-meterslinjen får spelarna fånga bollen och börja
spela. Bollen får sparkas, passas och springas med
över hela planen.
Det som särskiljer rugby från alla andra sporter är
att bollen inte får passas framåt, utan måste passas
bakåt eller parallellt med mållinjerna. Man tar poäng
genom att lägga ned bollen bakom mållinjen eller
sparka in bollen mellan målstolparna.
De som har sett en rugbymatch vet att sporten
innehåller tacklingar, och så kallade “klungor” där
båda lagen trycker sig mot varandra och försöker ta
bollen.
- Många tycker att det är lite läskigt att tacklas i
början, men när man lär sig göra det ordentligt så är
det roligt, säger Johan.

Foto: Hisingens Rugbyklubb

Enligt Johan är sammanhållningen och
gemenskapen inom sporten det bästa med Rugbyn.
- Var du än är i världen så är du välkommen till den
lokala rugbyklubben. Det är en väldigt välkomnande
sport, alla är välkomna. Det viktigaste är att du
tycker det är kul att spela.
Johan berättar också att det är vanligt att
medlemmarna kommer från många olika länder.
Många har spelat rugby i sina hemländer där sporten
är större, och fortsätter spela när de flyttar till
Sverige.
- Det är kul med den internationella prägeln.
I Hisingens Rugbyklubb är barn från sju år
välkomna att börja träna. Både tjejer och killar, och
damer och herrar är välkomna.
- Vi har en härlig nybyggaranda i föreningen! Vi
har många medlemmar som aldrig har spelat rugby
innan, som nu brinner för att bygga upp den här
klubben. Kom och prova om du är nyfiken, säger
Johan Börjeson.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Rugby
Var: Idrottsplatsen vid
Länsmansgårdens motionscentrum
Vem kan delta: Alla från sju år
Startade: 2018
Kontakt: Mail: info@hisigensrugby.se
Läs mer: www.hisingensrugby.se,

www.facebook.com/HisingensRugbyklubb
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HISINGENS

TENNISKLUBB

Hisingens Tennisklubb är en förening med lång spännande historia, och stora
framtidsplaner. Ända sedan 1971 har klubben arrangerat tennisträning på
planerna vid Länsmansgårdens Motionscentrum. Men eftersom de endast har
utomhusbanor, spenderar de hösten och vintern på Gothia Tennis i Tuve.

Foto: Hisingens Tennisklubb

Det finns dock planer på att i framtiden
kunna bygga en tennishall, så att träningen
inte behöver flytta. En hall skulle också
göra det möjligt att arrangera tävlingar och
erbjuda träning för fler. Men till dess så går
det ingen nöd på Hisingens tennisspelare.
Under sommaren 2021 kommer föreningen
nämligen öppna fyra helt nya tennisbanor.
- Det kommer vara de bästa banorna i Göteborg,
säger klubbens chefstränare Michael Svensson, och
fortsätter:
- Vi har fått bidrag från kommunen för att bygga de
nya banorna, och det känns jättebra. Nästa steg är
att vi får ett tak över banorna, så vi slipper hyra in
oss på Gothia i framtiden.
En positiv effekt av de nya banorna är att
Hisingens Vårturnering kommer att kunna
arrangeras igen. Det var en uppskattad turnering
som klubben arrangerade i 35 år.
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- När vi får de nya banorna kan vi ha
turneringen igen. Nästan alla tennisspelare i
Göteborg har varit med på den, och den var
väldigt populär, säger Michael Svensson.
Under somrarna arrangerar klubben tennisskola.
En uppskattat aktivitet som lockar många barn och
unga.
- Det är spelare som har spelat tennis hos oss sedan
de var små, som har varit tränare på tennisskolan.
Jättekul!, säger Michael Svensson.
Michael säger att det bästa med Hisingens
Tennisklubb är att det är en liten klubb där alla
värnar om varandra.
- Hit är alla välkomna att spela tennis, oavsett kultur,
bakgrund eller ålder.

OM FÖRENINGEN:

”

Aktiviteter: Tennis

Hit är alla välkomna att spela
tennis, oavsett kultur,
bakgrund eller ålder.

Var: Länsmansgårdens tennisbana
(vid motionscentrum) och på Gothia
Tennis i Tuve
Vem kan delta: Alla som vill spela
tennis, unga som gamla
Startade: 1971
Kontakt: Michael Svensson,
mail: msdata1010@gmail.com
Läs mer:
www.idrottonline.se/
HisingensTK-Tennis
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IF WARTA

IF Warta är en fotbollsförening med lång historia. Det kan vara svårt för en
förening att behålla sitt engagemang och fortsätta vara stabila under många år.
Men IF Warta har lyckats.
- Vi står kvar, trygga och stabila, säger föreningens klubb- och sportchef
Roberto Fortes da Cruz.

IF Wartas verksamhet är fotboll och futsal.
Sju dagar i veckan tränar deras drygt 400
medlemmar på Sälöfjordsvallen. Det är full
aktivitet i föreningen, som har fotbollslag i 14
olika åldersgrupper.
- Vi har lag för barn, unga, vuxna och
pensionärer, säger Roberto.
Föreningens historia började i slutet av år
1928 då ett gäng killar bestämde sig för att starta
en idrottsförening. När de behövde inspiration för
att komma på ett bra namn, tog de en promenad i
Sannegårdshamnen för att se vad båtarna hette. De
såg båten Warta, och så var beslutet taget. IF Warta
bildades 1929.
I början var gymnastik och terränglöpning de
ursprungliga idrotterna i föreningen. Men snart
kom fotbollen in i bilden, och har sedan blivit
den huvudsakliga verksamheten. Och det går bra
för Wartas lag. Säsongen 2020 spelade herrlaget
i division 5 och knep nästan en plats i division 4.
Flickorna födda 2005/06 spelar 2021 i damernas
division 4 och även med ett lag i juniorserien.
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Sportchef Roberto är stolt över att deras A-lag
har stor del egna spelare. Alltså spelare som har
utvecklats som spelare inom klubben, och inte
kommer från andra föreningar.
- I herrarnas A-lag har vi ungefär 90 procent
egna spelare. Det har varit svårt att få till det så,
men vi har jobbat målmedvetet mot det, säger
Roberto.
- Vi har prioriterat att utveckla våra egna
spelare och tränare. Det får ta den tid det tar att
avancera, det här sättet att jobba är viktigare än att
vara bäst i just detta nu.
Enligt Roberto är det bästa med IF Warta att det är
en bred förening för personer i alla åldrar.
Vi har också byggt upp en trygghet i föreningen
under åren. Vi har lång erfarenhet, vilket har gett oss
en bra grund att stå på. Samtidigt är vi en förening
med höga ambitioner och stora framtidsplaner, säger
Roberto Fortes da Cruz.
IF Warta förvaltar lokalen Wartagården på Södra
Sälöfjordsgatan 29, tillsammans med handbollsföreningen HP Warta och bordtennisklubben BTK
Warta.

Foton: IF Warta

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Fotboll, futsal och
pensionärsverksamhet
Var: Sälöfjordsvallen
Vem kan delta: Barn, unga, vuxna
och pensionärer
Startade: 1929
Kontakt: Mail: fuifwarta@gmail.com
Läs mer: www.laget.se/IFWarta/
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IFK GÖTEBORG
Projektet “IFK motion flickor” är en satsning som föreningen IFK Göteborg inom
“IFK i samhället” drog i gång 2017. Syftet är att skapa jämlik hälsa genom att öka
unga flickors delaktighet, trygghet och förbättring av hälsan. Detta görs genom
fotboll i flera av Göteborgs olika stadsdelar.

- Vi har anlagt tre fotbollsplaner i Göteborg, en av
dem är i Biskopsgården vid Sjumilahallen, säger
Elisabeth Anderton från IFK Göteborg.
Fotbollsplanerna kallas för court och är något
mindre än vanliga fotbollsplaner. Förutom i
Biskopsgården finns dessa även i Bergsjön och
Hammarkullen. Här hålls aktiviteter under
sommaren och de längre loven under terminen
samt spontant och organiserad verksamhet under
året.
En gång i veckan träffas ledare från IFK Göteborg
och lokala förebilder, det vill säga ledare som
är förankrade i området och som har en bra
kommunikation med barn och ungdomar. Det
är öppen verksamhet för flickor från 9 - 16 år där
fotboll, lek, rörelse och andra aktiviteter står i
centrum. Syftet är att genom en introduktion till
fotbollen skapa en grund för gemenskap, trygghet,
information om kosthållning och en säker miljö.
- Här får flickor en möjlighet att på ett lustfyllt sätt
spela fotboll och ha trevligt tillsammans, men även
lära sig kring hälsa (äta, sova, motionera), säger
Elisabeth.
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Genom aktiviteterna främjas ungdomarnas hälsa
och det blir en bidragande faktor till ett sunt liv,
trygghet och gemenskap. Elisabeth har sett att det
finns en efterfrågan bland tjejer att få träffas och
spela fotboll.
- Det är givetvis ett bevis på att vi lyckas fånga upp
den målgrupp som vi riktar oss till, det är trevligt!

Foto: IFK Göteborg

OM FÖRENINGEN:

Här får flickor möjlighet till coachutbildning,
men även till leadskaprutbildning för att senare
arbeta under olika fotbollsevenemang och andra
tillställningar som “IFK på schemat”.

Aktiviteter: Kamratskap och god
hälsa genom fotboll

IFK på schemat drivs av IFK Göteborg i samarbete
med närliggande skolor. I Biskopsgården är det
Svartedalsskolan. Där kan skolelever en gång i
veckan efter skoltid spela fotboll och ibland träffa
spelare från IFKs A-lag och damlag.

- Här går det ut på att barn och ungdomar, utan
sällskap av vårdnadshavare men med ledare, får en
egen sektion på läktaren och heja på IFK Göteborg,
avslutar Elisabeth.

Möjlighet att träffa ungdomar från andra stadsdelar
som är med i projektet IFK på schemat förverkligas
också genom en gemensam tur till Gamla Ullevi då
man får sitta med på läktaren och se fotbollsmatcher
enligt Young Fellows-principen.

IFK Göteborgs samhällsbidrag syns i deras
engagemang för barn och ungdomar i hela regionen.
De har flera bollar i luften och deras aktivitet i
Sjumilahallen ”IFK motion flickor” är bara ett av
deras många projekt.

Var: Inomhus i Sjumilahallen, och på
courten utanför Sjumilahallen. Även
på Svartedalsskolan
Vem kan delta: Flickor 9-16 år
Startade: 2017
Kontakt: Elisabeth Anderton,
telefon: 031703 73 26,
mail: elisabeth.anderton@ifkgoteborg.se
Läs mer: www.ifkgoteborg.se/
i-samhallet/om-ifk-goteborg-i-samhallet/
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JIUJITSUKLUBBEN

RONIN

Ju-jutsu är en kampsport som bygger på olika försvarstekniker. Man tränar på
att ta sig ur en angripares grepp, och ta kontroll över motståndaren. I teknikerna
ingår fall, kast, nedläggningar, slag och sparkar.
Foton: Ronin

Sporten kommer från början från Japan, och
var den stridsteknik som samurajer använde
när de hade förlorat sina vapen. På japanska
betyder ju-jutsu “mjuk och flexibel teknik”.
Jiujitsuklubben Ronin bildades 1977 av ett gäng
högrankade utövare. De tog namnet “Ronin” som
betyder ungefär “den härrelöse samurajen”.
- Vi tränar vår egen stil av ju-jutsu. Vi gör vår egen
grej, och går vår egen väg. Därför passar namnet
oss bra, säger Håkan Linnarsson som är instruktör.
Håkan berättar att sporten handlar om självförsvar.
- Det är en bra sport då det går att anpassa nivån av
våld och aggression. I många andra kampsporter är
man mer “på”, säger han och fortsätter:
- I ju-jutsu kan jobba med att bara hålla fast eller
avleda, eller gå upp till maximalt våld om en
situation till exempel är livshotande. Vi lär oss allt
däremellan.
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Håkan är samtidigt noga med att påpeka att det
bästa självförsvaret är att “inte vara där”.
- Det gäller snarare att vara uppmärksam på
situationer som kan bli våldsamma, och kunna ta
sig därifrån snabbt.
När man tränar ju-jutsu har man traditionell
klädsel på sig; det som brukar kallas för
“karatedräkt”. Varje träning börjar med att man
bugar mot varandra, elever mot lärare, och lärare
mot elev.
- Bugningen visar att man har respekt för varandra i
salen, säger Håkan.
Tjejer och killar tränar tillsammans. Det är också en
del av självförsvaret, berättar Håkan.
- Man får träna tillsammans med många olika
individer.
Ronin har två grupper för juniorer; 7-12 år och 1215 år. Alla från 15 år och uppåt tränar tillsammans.

Totalt har föreningen cirka 80 medlemmar.
Förutom att arrangera träningar 2-3 dagar i veckan,
brukar klubben också ordna något som de kallar för
“after-gi”. Gi är namnet för karatedräkten.
- Då kollar vi på film tillsammans på storbildsskärm
och äter pizza och godis i lokalen. Det är det bästa
juniorerna vet, säger Håkan.
Enligt Håkan är det bästa med föreningen att de har
stort fokus på att ha roligt tillsammans.
- Mitt mål är att alla som har varit på träningen
ska ha blivit sedda, och att alla ska gå hem med ett
leende på läpparna.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Sporten ju-jutsu
Var: I Egen lokal på Svanehöjdsgatan 6
Vem kan delta: Alla från 7 år och
uppåt
Startade: 1977
Kontakt: Mail: info@ronin.se
Läs mer: www.ronin.se
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KORPEN

GÖTEBORG
Idrott och motion ska vara för alla. Inte bara för dem som vill satsa hårt och
träna flera dagar i veckan för att platsa in i ett A-lag. Det är Korpen Göteborgs
bestämda övertygelse.

Foto: Korpen Göteborg

Korpen Göteborg är en förening som har
funnits i många år. Närmare bestämt sedan 1941.
De är en del av riksförbundet Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet, som bildades 1945 då
Stockholms stadsfullmäktiges ordförande Carl
Albert Andersson tog initiativ till att bilda Svenska
korporationsidrottsförbundet.
Från början var det olika yrkesgrupper som spelade
mot varandra i olika lagidrotter. Poliser, brandmän,
sotare och målare höll igång med matcher i fotboll
och bandy.
- Man ville stärka gemenskapen och hälsan på
arbetsplatserna genom idrott. Från början samlades
åtta fotbollslag i Göteborg på det här sättet. VDn
kunde spela med springpojken, och på planen
hade alla lika förutsättningar. Där kunde man inte
skydda sig bakom en snygg kostym, säger Korpen
Göteborgs verksamhetschef Kent Meijer.
Kent beskriver Korpens verksamhet som
motionsidrott på egna villkor.
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- Här finns inga krav på hur duktig du behöver vara
för att platsa i ett lag. Vill man vara med, så får man
vara med. Alla är välkomna. Alla är med efter sin
egen förmåga, på sin egen nivå.
Korpen Göteborg är en stor förening som idag
har runt 6500 medlemmar. Korpen arrangerar
idrottsverksamhet inom flera olika idrotter. Det
vanligaste är att ett kamratgäng går ihop och bildar
ett lag, som sedan ansluter sig till föreningen. Men
det går också bra att höra av sig till Korpen som
enskild individ, om man är intresserad av att börja
träna någon av idrotterna. Då kan Korpen se vilka
lag som finns i ens närområde, och hjälpa till att hitta
rätt.
- Vi är en förening för dem som inte platsar i andra
sportföreningar. Eller för dem som inte vill vara med
i “vanliga” sportföreningar. Många börjar hos oss när
de till exempel har slutat spela i sitt gamla lag. Hos
oss kan man träna enbart för skojs skull, säger Kent.

I Biskopsgården arrangerar Korpen seniorgympa
på Vårvinden en gång i veckan. En mycket populär
aktivitet som är öppen för pensionärer.
- Den äldsta motionären är drygt 90 år, säger Kent.
Vilka idrotter som finns inom Korpen har varierat
under åren. Om en medlem kommer med ett förslag
om att starta upp en ny idrott, har de möjlighet att
göra det.
- Jag tror många fortfarande ser Korpen som ett
gäng gubbar som spelar fotboll på Heden. Och så är
det ju, också! Men vi har medlemmar i alla åldrar.
Det är många unga som kommer till oss för att de
har tröttnat på att spela fem dagar i veckan. Hos oss
kan de spela när de känner för det, bara för att det är
roligt, säger Kent Meijer.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Seniorgympa, dans,
bordtennis, boule, fotboll, friidrott,
innebandy, hockey
Var: Många olika platser i Göteborg.
I Biskopsgården är det seniorgympa
på Vårvinden
Vem kan delta: Alla
Startade: 1941
Kontakt: Mail: kent@korpengoteborg.se
Läs mer: www.korpengoteborg.se
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LINDHOLMENS

BK

Lindholmens BK är en fotbollsklubb som hade sitt säte på Lindholmen redan år
1932. År 1970 flyttade klubben till Länsmansgården. Här fick de en ny klubbstuga
och ett helt nytt område att utveckla sin verksamhet i. Jättebra, tyckte
medlemmarna, som kunde nå fler ungdomar.

Klubbens hemmamatcher spelas på
Länsmansgårdens idrottsplats. Klubbens A-lag
för herrar spelar i skrivande stund i en old boys
serie. Damernas A-lag i klass 2 avslutade år 2020
på sjunde plats i sjumannafotboll, där sju spelare
inklusive målvakt spelar istället för elva som det
vanligtvis är inom fotboll.
Klubbstugan som de fick tillgång till 1970 är
kvar än idag, även om den har genomgått flera
ombyggnationer. Larry Hedlund som är klubbens
ordförande lyfter fram klubbstugans betydelse, och
att det inte är många föreningar som har en egen
klubbstuga idag. Han berättar att klubbstugan är en
stor fördel för klubben och även för allmänheten.
Den ligger nära Länsmansgårdens motionscentrum
och precis bredvid Biskopsgårdens vackra
skog. Ni som promenerar i Sjumilaskogen har
kanske lagt märke till klubbstugan under era
promenader. Klubbstugan är inte bara ett hem för
fotbollsaktiviet utan även för boule i samarbete med
Länsmansgårdens bouleklubb.
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Lindholmens BK är öppen för alla som vill spela
fotboll.
- Det handlar om gemenskap. Alla får vara med,
oavsett bakgrund. Både killar och tjejer. Ingen är
åsidosatt, säger Larry.
För att kunna synas bättre utåt har Lindholmens BK
varit med och visat upp sin verksamhet på många
aktiviteter i Biskopsgården.
- Men det är svårt att nå ut till barn och unga idag
och få dem spela fotboll, säger Larry.
Det bästa med Lindholmens BK är enligt Larry att
de har en fin gemenskap i klubben som de gärna
välkomnar fler att ta del av. Under sommartid kan
allmänheten komma till klubbstugan och ta en kopp
kaffe, till exempel.
Något som kan vara bra att veta är att klubbstugan
hyrs ut.
- Både till medlemmar och till andra aktörer som har
behov av lokal, säger Larry avslutningsvis.

Foto: Lindholmens BK

”

Alla får vara med,
oavsett bakgrund.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Fotboll och boule
Var: Egen klubbstuga bredvid
Länsmansgårdens motionscentrum
Vem kan delta: Alla
Startade: 1932. Sedan 1970 på sin
nuvarande plats
Kontakt: Larry Hedlund,
telefon: 0706319469,
mail: lbklarry@gmail.com
Läs mer: www.laget.se/
lindholmensbollklubb
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LÄNSMANSGARDENS

BOULEKLUBB

Boule är en sport som går ut på att kasta klot så att de landar så nära en liten
träkula som möjligt. Många känner nog till sporten, men tänker på den framför
allt som en sport för pensionärer. Och visst är det många pensionärer som
spelar boule. Men Länsmansgårdens Bouleklubb är noga med att det är en sport
för alla.

- Jag tror att många skulle tycka om att
spela boule om de provade! säger klubbens
ordförande Bo Feiff.
Länsmansgårdens bouleklubb har funnits
sedan 1998. Men då tillhörde de Lindholmens
fotbollsklubb. 2008 startade de en egen förening,
men håller fortfarande till vid Lindholmens
fotbollsklubbs klubbstuga vid Länsmansgårdens
motionscentrum.
- Där har vi sju fullängdsbanor, så det går att ha
många spel igång samtidigt, säger ordförande Bo.
Under somrarna träffas klubbens drygt 30
medlemmar ungefär två-tre gånger i veckan. När
det blir för kallt för att spela utomhus flyttar de
spelet till boulehallen Majhallen i Majorna.
Klubben ordnar två större tävlingar varje år;
Ladies open och LBK open. Boulespelare från hela
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”

Man behöver inte kunna
något när man börjar,
vi lär er!

Göteborg kommer då för att tävla. Klubben har
också ett eget klubbmästerskap varje år, och
en klubbtävling som kallas Grillmästarn. Efter
Grillmästarn har de grillfest tillsammans.
- Det bästa med boule är att det är en social sport,
och att det är en sport som de allra flesta kan delta i.
Det är ingen uthållighetssport, så de flesta kan spela,
säger Bo.
- Man kan spela för att bli duktig och tävla, eller så
spelar man enbart för att det är kul.
Länsmansgårdens bouleklubb har som mål att växa
och rekrytera fler yngre spelare.
- Alla är välkomna, vuxna som unga. En av våra
medlemmar är 15 år, så sporten passar för alla. Man
behöver inte kunna något när man börjar, vi lär er!
säger Bo Feiff.

Foton: Länsmansgårdens bouleklubb och Dave Photoz via Unsplash

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Boule
Var: Bouleplanerna i närheten av
Länsmansgårdens motionscentrum
Vem kan delta: Alla
Startade: 1998 via Lindhomens
fotbollsklubb, 2008 som egen
förening
Kontakt: Bo Feiff,
telefon: 0708326632,
mail: bo.feiff15@gmail.com
Läs mer: www.lbkboule.se
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MOVE AND

ART CENTER

Move and Art Center är en förening som genom dans, parkour och zumba
fitness kämpar för att stärka barns, tjejers och kvinnors roll i Biskopsgården.
- Vi vill att kvinnor ska känna att deras hälsa också är viktig, säger föreningens
grundare Monica Tello Jara.

Monica Tello Jara började ha dans i Biskopsgården
2009.
- Då fanns det ingen sådan aktivitet här. Jag är
utbildad dansare och instruktör och kände att jag
kunde använda mig av mina kunskaper för att
ordna rolig och meningsfull aktivitet för barn och
kvinnor här i Biskopsgården, berättar Monica.
Sedan dess har verksamheten varit populär och
välbesökt, med träning fyra dagar i
veckan för de över 100 medlemmarna. Från början
hölls kurserna i Sjumilahallen,
men är numera i Landamäreskolans idrottshall.
Move and Art Center erbjuder danskurser för barn
från 4 år och uppåt. Åldersgrupperna är 4-5 år, 6-9
år och 10-15 år.
- Vi brukar blanda olika stilar i dansen, men
grunden är streetjazz, säger Monica.
Parkouren riktar sig till barn från 4-11 år. Och
zumban är för 16 år och uppåt. Dansen
och parkouren riktar sig till alla barn, och
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zumban riktar sig till bara kvinnor. Parkour är en
träningsmetod som går ut på att träna kroppen till
att på ett smidigt och
kontrollerat sätt kunna ta sig över olika typer av
hinder i omgivningen. Parkour
innehåller rörelser som hopp och rullningar.
- I början frågade många vad parkour var för något,
nu vet de flesta vad det är, berättar Monica.
- Vi tränar parkour inomhus med mattor, så
träningen blir trygg och säker. När man har tränat
ett tag kan man köra utomhus.
Enligt Monica är det bästa med Move and Art
Center att det är en trygg plats där alla
medlemmar delar samma intressen.
- Vi har skapat en bra stämning där man kan vara sig
själv och ha roligt, säger hon och fortsätter:
- Om det har hänt något i Biskopsgården och man är
lite orolig... Då är det här en trygg plats där man kan
berätta hur man känner. Sedan när man dansar så
måste man ju fokusera på stegen, och då släpper man
oroligheterna.

Foto: Move and Art Center

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Dans, parkour och
zumba fitness

Monica berättar att ett mål som Move and Art
Center har är att barn och kvinnor i
Biskopsgården ska ha lika stort urval av
fritidsaktiviteter som i andra stadsdelar, och
att aktiviteterna ska vara av samma kvalitet. De vill
också skapa en god vana hos
barn av att delta på aktiviteter utanför skolan, så att
träning och rörelse i tidig ålder
ses som något positivt.
- Det är viktigt att ha bra fritidsaktiviteter i närheten
av där man bor, så att det blir enkelt att delta,
avslutar Monica Tello Jara.

Var: Landamäreskolan
Vem kan delta: Barn från fyra år,
ungdomar och vuxna
Startade: Verksamheten har funnits
sedan 2009, föreningen bildades 2017
Kontakt: Monica Tello Jara,
telefon: 0739596149
Läs mer:
www.facebook.com/moveandartcenter
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SOLVÄDERS

FC

Solväders FC är en fotbollsklubb som också brinner för de sociala frågorna.
- Fotbollen är en bra nyckel för att komma i kontakt med de unga och skapa en
bättre vardag för dem, säger Hector Valeria som är en av klubbens grundare.

Det var 2009 som ett kompisgäng kom till
Hector Valeria och berättade att de ville göra
någonting nytt i stadsdelen.
- Det var oroligt i området då. Brända bilar
och liknande. Då ryckte vi in som brandkår,
kan man säga. Vi släckte bränder och
försökte skapa någonting positivt för de unga
istället, säger Hector och fortsätter:
- Jag jobbade i stadsdelen då, och
ungdomarna kände mig och visste att de kunde
vända sig till mig. Så tillsammans startade vi
Solväders FC.
Solväders FC har i skrivande stund ett ungdomslag
och ett herrlag. Herrlaget spelar i division 7.
- Solväders har alltid varit en klubb som producerat
många bra spelare. Nu senast köptes en spelare
av den stora klubben Everton i England, och vi
har flera spelare som spelare i division 1, 2 och 3,
berättar Hector.
Klubben har även verksamhet i så kallad “gåfotboll”,
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då äldre och pensionärer spelar enklare fotboll
utifrån sina egna förutsättningar.

Foton: Solväders FC och Emilio Garcia via Unsplash

Klubben har en egen klubblokal på
Klarvädersgatan 1 nära Friskväderstorget.
I klubblokalen sänder de ibland närradio
i samarbete med Radio Panamericana
Gotemburgo, som sänder nyheter från Chile
och Sverige på FM 106,3.
Tidigare höll Solväders FC träningar på
Länsmansgårdens idrottsplats, men spelar numera
på Bravida Arena i Rambergsstaden.
- Det är lite häftigare att träna på en så stor arena,
säger Hector.
Hector berättar att klubben genom åren har haft
spelare från 39 olika nationaliteter.
- Det är en styrka för klubben att vi har medlemmar
med så många olika bakgrunder. Det jag velat
skapa är att vi ska vara tillsammans, istället för att
segregera oss i små grupper.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Fotboll och sociala
frågor
Var: Klubblokal på Klarvädersgatan,
träningar på Bravida Arena
Vem kan delta: Alla
Startade: 2009

Hector tror att Solväders FC har betytt mycket för
de unga i Biskopsgården.
- Många tror att vi bara spelar fotboll. Men vi gör så
mycket mer för de unga i stadsdelen. Klubben har
varit som ett andra hem för många. Det har varit en
fantastisk resa att se hur ungdomarna utvecklas och
lyckas i livet.

Kontakt: Hector Valeria,
telefon: 0705411793,
mail: valeriahector97@gmail.com
Läs mer: Föreningen har ingen
hemsida
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Fotbollsklubben Västkurd BK har en historia som skiljer sig från de flesta andra
fotbollsföreningar. Klubben bildades nämligen som ett socialt projekt för att erbjuda
sysselsättning åt ungdomar. Grundarna såg att det behövdes mer aktiviteter för de
unga i Biskopsgården, och bestämde sig för att göra någonting åt det.

Föreningen gick då under namnet Västkurd FF
och blev en förening där alla var välkomna oavsett
fotbollskunskaper. Under 2016 gjorde föreningen
en omstart då Västkurd FF blev Västkurd BK.
Styrelsen hade då bestämt sig för att sikta på att
ta steget upp i division 6. Och det blev en lyckad
satsning. Laget tog sig upp i division 6, och har
sedan dess klättrat ytterligare till division 5.
Engagemanget för de sociala frågorna har fortsatt
vara starkt inom föreningen. Förutom att arrangera
fotbollsträningar för barn och vuxna, är föreningen
delaktiga i samarbeten och nätverk som handlar om
att skapa ett tryggare Biskopsgården. Medlemmar
från föreningen nattvandrar regelbundet, och har
bjudit in till möten för att diskutera hur vi kan
hjälpas åt att skapa bra sammanhang för barnen i
Biskopsgården.
- Vi försöker vara med och bidra till en positiv
utveckling i stadsdelen. Vi lever alla här i
Biskopsgården, och många av oss har barn. Vi
vill vara med och göra det någorlunda säkert för
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dem, säger Vural Kokulu från Västkurd BK och
fortsätter:
- Vi är inte bara en fotbollsförening. Vi har sagt
från första början att vi ska vara med och hjälpa till
i stadsdelen. Fotbollslag finns det hur många som
helst av, men det som skiljer oss är att vi är aktiva
när det gäller de sociala frågorna.
Barnverksamheten startades först 2019, och har
blivit väldigt populär. Nu är ett av föreningens mål
att barnverksamheten ska växa.
- Det är kul att barnverksamheten växer, med tanke
på hur Biskopsgården ser ut idag. Vi vill bidra och
hjälpa till att skapa bra sammanhang för barnen,
säger Vural Kokulu.
Trots föreningens namn är klubben inte bara riktad
mot kurder. Vural berättar att alla som vill vara med
är välkomna. bra sammanhang för barnen, säger
Vural Kokulu.
-I vårt A-lag på 30 personer är ungefär 10 personer
kurder, säger Vural.

Foto: Västkurd BK

”

Vi försöker vara med och
bidra till en positiv
utveckling i stadsdelen.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Fotboll
Var: Sälöfjordsplan, Södra
Sälöfjordsgatan
Vem kan delta: Barn 7-12 år och
vuxna som vill spela fotboll
Startade: 2013
Kontakt: Hitta kontaktuppgifter på
deras hemsida vastkurdbk.se
Läs mer: www.vastkurdbk.se

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN

78

Sport
Ungdom

VASTRA HISINGEN

BASKETBOLLKLUBB
Att beskriva föreningen Västra Hisingen Basket som enbart en basketförening är lite för enkelt. Medlemmarna själva beskriver sin verksamhet som
en ideell samhällsnyttig organisation som har idrott och rörelse som verktyg.
Basket är det som verksamheten kretsar kring, men det handlar inte bara om
basketträningar. Föreningens mål är att sprida goda vanor och sund arbetsmoral,
både på och utanför basketplanen.

Föreningen startade utifrån behovet
av att göra en förändring i stadsdelen.
Grundarna ansåg att det behövdes fler
aktiviteter som de unga i stadsdelen ville
delta i.
- Vi ville göra någonting åt oroligheterna
här i Biskopsgården och bidra till
en positiv utveckling. Vi ville öppna
dörrarna för en inkluderande och rolig
sport som många kan delta i. Basket är
ganska billigt, och det går att spela på många olika
sätt. Därför passar det perfekt, säger grundaren och
sportchefen Ali Tabrizi.
Ali Tabrizi berättar om en slogan som föreningen
har. “Sikta skotten mot korgen”.
- Om man gör något som man gillar, så riktar man
sin uppmärksamhet dit istället för att vara ute på
torgen.
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Föreningen har inga sportsliga mål,
bara sociala mål. De bedömer aldrig
en ledare utifrån vinst eller förlust.
Det viktigaste målet är att de har fler
spelare i slutet av en termin än de hade
i början. När de unga kommer tillbaka
till träningarna vet de att de har lyckats.
- Vi kan spela bättre basket någon
annanstans. I Västra Hisingen Basket
jobbar vi för att stärka individer och
ge dem en bättre vardag, både på och
utanför planen.
Förutom att arrangera basketträningar för
ungdomar, driver föreningen flera sociala projekt.
Bland annat har de en egen ledarskapsutbildning
tillsammans olika aktörer från näringslivet.
Utbildningen riktar sig till ungdomar 16-25 år, och
har fokus på personlig utveckling och ledarskap.
Deltagarna får träna på sina ledarskapsegenskaper
och får hjälp att hitta sin passion i livet.

Foton: Västra Hisingen Basketbollklubb

Föreningen är också medarrangör till ett större
sommarevent, som genomförts i Biskopsgården tre
somrar i rad. Eventet är en samlingsplats för basket
och kultur, där barn och unga kan delta i 		
basketturneringar, bokläsning, pyssel, dans, spoken
word, poesi, hiphop och mycket mer.
- Det bästa med vår förening är att vi kan rikta
oss till så många, genom att vi har olika sorters
aktiviteter. Vi har många olika medlemmar, vilket
ger vår förening både djup och bredd. Hos oss kan
man få en aktiv vardag, och samtidigt utvecklas
som person, säger Ali Tabrizi.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Basket, sociala
projekt, ledarskapsutbildningar
Var: Sjumilahallen
Vem kan delta: Unga som är
intresserade av basket
Startade: 2014
Kontakt: Mail: kansli@vhbasket.se
Läs mer: www.vhbasket.se
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WATAN ZALMI

CRICKET CLUB
En sport med många regler, som du måste vara fokuserad när du spelar. En
sport som lär dig tålamod och att visa respekt mot dina medmänniskor. Så
beskriver Watan Zalmi Cricket Clubs sekreterare Amjad Khan sporten cricket.

Foto: Watan Zalmi Cricket Club

- En stor del av sporten går ut på att visa respekt;
mot dina lagkamrater, mot motståndarna, mot
domarna… Både på och utanför planen. Det är en
gentlemannasport som lär dig hantera livet på ett
bra sätt, säger Amjad och fortsätter:
- Därför är sporten bra för unga som inte har så
mycket tålamod. De får träna på att ta det lugnt och
fokusera.

- Cricket blir mer och mer populärt i Sverige, säger
Amjad.

Cricket, eller kricket, är ett bollspel som utövas
mellan två lag med elva spelare i varje lag. Cricket
har spelats sedan åtminstone 1500-talet, och var en
nationalsport i England under 1800-talet.

Klubbens namn betyder ungefär “ungdomarnas
land”. Watan betyder “land” och zalmi betyder
“ungdom” på det pakistanska språket pashto.
Pakistan är ett av länderna där cricket är som störst.
Sporten är också mycket populär i Storbritanniens
gamla kolonialvälde i Afrika, Indiska halvön och
Australasien.

I Göteborg bildades den första cricketföreningen
redan i början på 70-talet; Gothenburg Cricket
Club. Men efterfrågan är stor då många har blivit
nyfikna på sporten på senare dar, och 2017 bildades
Watan Zalmi Cricket Club.

Nu jobbar Watan Zalmi Cricket Club för att fler
tjejer ska vilja börja spela sporten.
-Vårt mål är att fler tjejer ska börja spela hos oss. Vi
ska besöka skolor för att berätta om sporten, så fler
får reda på att den finns, säger Amjad.

81

”

Det spelar ingen roll var du
kommer ifrån eller vad du kan,
alla är välkomna.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Cricket

Klubben har i skrivande stund ungefär 80 aktiva
medlemmar, och många av dem kommer från
Biskopsgården. Men alla är välkomna att bli
medlemmar.
- Vår förening är för alla! Det spelar ingen roll var du
kommer ifrån eller vad du kan, alla är välkomna. Det
är så man lär sig, av att vara med personer som är
olika dig, säger Amjad.
- Vi vill lära oss av varandra. Ungdomarna kan lära
de vuxna, och de vuxna lär de unga.

Var: Inomhus i Lundbystrandshallen
och utomhus i Kviberg
Vem kan delta: Alla som vill spela
cricket
Startade: 2017
Kontakt: Mail: watan.zalmi@gmail.com
Läs mer:
www.facebook.com/WatanZalmiGbg
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Kultur

BIBLIOTEKSVÄNNERNA

I BISKOPSGÅRDEN
Biblioteksvännerna i Biskopsgården är en förening som bygger broar och
utvecklar biblioteket i Biskopsgården som mångspråkig mötesplats.

Föreningen främjar det livslånga lärandet,
skapar och tar vara på lokala resurser genom att
bjuda in och fråga både vad människor behöver
och också vad de vill bidra med.
Allt startade med EU-projektet “Libraries for
All” 2009-2010. I projektet var Biskopsgårdens
bibliotek svenskt pilotbibliotek. Bibliotekarierna
bjöd in boende från de största språkgrupperna
i Biskopsgården till en referensgrupp för att
tillsammans utveckla biblioteket som interkulturell
mötesplats och mångspråkig arena för alla.
De boende kom med många bra förslag och
var också med och genomförde aktiviteterna
(librariesforall.eu). När projektet var slut ville
alla fortsätta samarbetet och bildade föreningen
Biblioteksvännerna i Biskopsgården.
- Det bästa med Biblioteksvännerna är att
föreningen är väldigt aktiv och skapar många
aktiviteter. Det breddar biblioteksprogrammet
otroligt, säger Mattias Reuterberg, bibliotekarie och
biblioteksvän.
Engelska språkcaféet startades redan 2009 och
föreningen har fortsatt att driva det med volontärer
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sedan dess. I Biskopsgården talas många
språk och just språk har blivit ett signum för
föreningen. Under åren har föreningen satsat
på nybörjarkurser i flera av de språk som talas
i stadsdelen: kurdiska, turkiska, rumänska,
arabiska, somaliska och engelska. Tidigare
hade föreningen filosofihörna och skrivarkurs
och nu är det online hantverk på lätt svenska
som gäller.
Föreningen brukar ha mellan fyra och sju
aktiviteter i veckan och alla är gratis.
Alla är välkomna att delta i aktiviteterna på
biblioteket och alla får gärna bli medlemmar också.
- Berätta gärna vad du vill få ut av biblioteket, vad du
vill utveckla och också vad du själv kan tänka dig att
bidra med, säger Randi Myhre och fortsätter:
- Genom att samarbeta kan vi skapa verksamheter
som är intressanta för många. På egen hand hade vi
inte kunnat göra det.
Mattias berättar att bibliotekets verksamhet i första
hand ska vara relevant för dem som bor här, men
även andra ska kunna ha nytta av den.
- Det märks när folk kommer hit ända från Bergsjön,
Mölndal och Partille. Och självklart får biblioteket

Foton: Biblioteksvännerna

OM FÖRENINGEN:
otroligt mycket hjälp av ett nära samarbete med
vänföreningen Biblioteksvännerna.
- Många bibliotek önskar volontärsamverkan för att
kunna göra saker som biblioteket inte har resurser
eller tid till och det är där Biblioteksvännerna
kommer in. Det vi har är unikt, säger Mattias.
Även om Biskopsgårdens bibliotek är stort till ytan
räcker lokalerna inte till. Därför är samarbetet
med folkhögskolan vägg i vägg med biblioteket
uppskattat. Föreningen samarbetar också med flera
studieförbund och med många andra föreningar för
att synliggöra allt bra som finns i Biskopsgården,
engagera boende och bidra till en positiv utveckling
i stadsdelen.

Aktiviteter: Språkkurser (somaliska,
arabiska, engelska), språkcafé
(engelska), hantverkscafé, digitala
kurser, föreläsningar, våffelcafé,
föreningsvandringar m.m.
Var: Biskopsgårdens bibliotek
Vem kan delta: Alla
Startade: 2012
Kontakt: Mail: info@bibvannerna.se
Läs mer: www.bibvannerna.se,
”bibvannerna” på Facebook och
Instagram
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Kultur
Barn
Sport

CAPOEIRA

BRASIL GÖTEBORG - AFRICABAIANA
Capoeira är en afro-brasiliansk konstform som kombinerar stridstekniker med
element som akrobatik, dans och musik.
- Det är en varierad typ av träning som passar personer i alla åldrar, säger
föreningens kassör Nanna Wetterberg.

Det var när instruktör André Di Mola flyttade till
Göteborg 2009 som han startade upp föreningen
Capoeira Brasil Göteborg - Africabaiana. Han hade
tidigare drivit en capoeiragrupp i Italien, och ville
nu fortsätta sitt engagemang här på Hisingen.
- Capoeria är en livsstil som innehåller kampsport,
dans, musik, historia och glädje, säger Nanna
Wetterberg.
Capoeiran utvecklades från början av afrikanska
slavar i Brasilien. Enligt sägnen utövade slavarna
kampsport, men maskerade det i form av dans
eftersom det var förbjudet för dem att träna
kampsport.
Det är svårt att veta när i tiden Capoeiran
utvecklades eftersom det inte finns så mycket
bevarad information från den tiden, men det man
vet är att portugiserna började kolonisera Brasilien
under 1500-talet, och skeppade då slavar från
Afrika till Brasilien. En av de första nedtecknade
beskrivningarna av Capoeria kommer från början
av 1800-talet.
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Det är ett spel mot
varandra i samförstånd.

Foto: Capoeira Göteborg

Enligt Nanna är Capoeira en bra aktivitet för barn,
eftersom träningen bygger på musik, rörelse och
lekfullhet.
- Barnen brukar ha väldigt roligt på träningarna, och
våra instruktörer är bra på att engagera dem.
Nanna berättar att de tränar alla åldrar tillsammans,
och tjejer och killar tränar också tillsammans.
- Föräldrar kan träna samtidigt som sina barn, vilket
är väldigt roligt.
Capoeira är ett hopkok av flera olika kampsporter.
Till skillnad från andra kampsporter slår och sparkar
man inte mot varandra.
- Det handlar istället om att försätta varandra i
svårigheter, och visa att man skulle kunna träffa
med en spark, men bara markera istället. Det är
ingen som vinner, det är ett spel mot varandra i
samförstånd, säger Nanna.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Capoeira, brasiliansk
kampsport
Var: Sjumilahallen

Eftersom Capoeira var olagligt i Brasilien under
lång tid, hade utövarna påhittade namn som de
använde istället för sina egna när de tränade. Det är
traditionellt sett instruktören som ger eleverna deras
Capoeira-namn.
- Instruktören brukar välja ett namn som passar
ihop med personens personlighet. Vår instruktör
heter Di Mola, vilket betyder “fjädring”. Det namnet
har han fått för att han är så akrobatisk, säger Nanna
och berättar att hennes namn är Cocada som beyder
kokos-kaka.

Vem kan delta: Alla från fem år och
uppåt
Startade: 2009
Kontakt: Instruktör André Di Mola,
telefon: 0761956967,
mail: info@capoeirabrasilgoteborg.com
Läs mer:
www.capoeirabrasilgoteborg.com
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Kultur
Ungdom
Sport

FÖRENAD TURKISK

UNGDOM

Sedan starten 1978 har föreningen Förenad Turkisk Ungdom, som i folkmun
kallas för FTU, främjat samexistens och ömsesidig tolerans mellan den turkiska
gruppen och det svenska samhället.

Föreningen har varit och är än idag ett ankare
för turkiska ungdomars behov av att bevara sin
kulturella identitet.
- Men samtidigt beaktar vi i föreningen alla
människors rätt att fritt utöva och utveckla sin egen
kultur, säger vice ordförande Oguz Açikgöz.
Grundmålen som föreningen har baseras på
Sveriges grundlag, som är förverkligandet av de
demokratiska rättigheterna. Dessa är bland annat
att främja barn och ungdomars demokratiska
fostran, jämställdhet mellan könen och jämlikhet
mellan olika ungdomsgrupper.
FTUs engagemang med att fortsätta bedriva sin
verksamhet riktad mot ungdomar i och omkring
Biskopsgården genomsyrar deras mångåriga
föreningsanda. Här möts kultur och sport, inte
minst fotboll som är den förenande länken mellan
generationer av ungdomar som har tagit över
föreningen över åren.
- Dock, i dagsläget efterfrågar vi fler
fotbollsutövande ungdomar för att dra igång
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fotbollsverksamheten på nytt, eftersom den för
tillfället har pausats, säger Oguz.
Även om de har haft svårt med att boka
träningstider och kämpat hårt för upprustning
av tidigare grusplan på Blidvädersgatan, så har
all möda de har lagt ned varit värt då de hösten
2020 införlivade detta genom konstgräsplan
på Blidvädersplan. Och med klubbstugan
en stenkast bort inväntar de ytterligare nya
föreningsmedlemmar.
Föreningens framtida ambition är att etablera en
fotbollsverksamhet riktad mot både vuxna och barn.
Genom att engagera fler ungdomar i föreningslivet
har de även möjlighet att ge barn och ungdomar en
meningsfull fritid, och på detta sätt även stötta och
engagera för fortsatt högskoleutbildning.
Enligt Oguz Açikgöz är det bästa med Förenad
Turkisk Ungdom att föreningen får alla oavsett deras
bakgrund känna sig välkomna, och att det finns
mycket kraft i de unga föreningsmedlemmarna.

Foto: FTU

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Kultur, fotboll
Var: Klubbstuga på Vårvädersgatan 14, hemmaplan på nya
Blidvädersplan
Vem kan delta: Barn, ungdomar
och vuxna som är intresserade av
kultur och/eller fotboll
Startade: 1978
Kontakt: Mail: ftugbg@gmail.com
Läs mer: www.laget.se/ftugbg,
www.facebook.com/ftugbg/
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Kultur

IRANSKA AZERBAJDZJANIERS

VÄNSKAPSFÖRENING
Iranska Azerbajdzjaniers Vänskapsförening (IAVF) är en ideell kulturförening
som är demokratisk, icke-politisk och icke-religiös.

Tavla av Ramzi Raad

- Föreningen sprider information och ger
föreläsningar om azerbajdzjanska litteraturen och
språket, som tillhör den turkiska språkfamiljen.
Vi har också informationsträffar och kurser för att
underlätta integration och delaktighet i samhället
och göra det enklare att anpassa sig till det dagliga
livet här, säger Behrouz Assadi som är föreningens
ordförande och fortsätter:
- Vi brukar också anordna filmvisningar och göra
utflykter och gruppromenader tillsammans.
Föreningen startades för att skapa vänskap,
intresse och gemenskap bland turkisktalande
iranska familjer i Sverige och med andra
turkisktalande.
- Vi vill sprida och förmedla kulturen, språket,
konsten och folkloren, tillägger Behrouz.
Det bästa med föreningen tycker Behrouz är att
medlemmarna känner att de kan bli delaktiga
i föreningens verksamhet. Tillsammans kan
89

medlemmarna planera för föreningens verksamhet.
De kan hjälpa varandra och känna sig säkra och
trygga, berättar Behrouz.
- Den sociala gemenskapen kan leda till ett ännu
längre och hälsosammare liv hos äldre. Det gäller
inte bara vår förening utan vilken förening som helst.
Som aktiv medlem i IAVF har man möjlighet att
skriva en artikel eller ett reportage som kan sändas
i radio. Föreningen har sitt eget radioprogram
”RADIO SAHAND” som sänds på frekvensen
100,2 på tisdagar. Programmen hörs live 6 mil
runt Göteborg och via mnf.nu över hela världen.
De sänder mestadels på azerbajdzjanska, turkiska,
persiska och svenska.
- Vi är glada att ta emot information om vad
som händer i Biskopsgården från föreningar och
organisationer i form av ljudfiler som vi kan sända i
radion. Och för koncentration och avkoppling kan
alla lyssna på våra trevliga musiker, säger Behrouz
Assadi.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Information,
föreläsningar och kurser
Var: I Göteborg och förorten
Vem kan delta: Alla som accepterar
föreningens stadgar, erlägger
medlemsavgiften och är intresserade
av att delta i IAVF:s aktiviteter
Startade: 1998
Kontakt: Behrouz Assadi,
telefon: 0707360003,
mail: behrouz.assadi@gmail.com
Läs mer: Lyssna på Radio Sahand
på mnf.nu
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Kultur

ISLAMISKA KULTURCENTER

I BISKOPSGÅRDEN
Islamiska kulturcentret i Biskopsgården är en ideell förening med lokal nära
Friskväderstorget. Lokalen fungerar som mötesplats för boende i Biskopsgården.
Det är öppet från morgon till kväll sju dagar i veckan och många besökare från
olika nationaliteter kommer hit varje dag.

- Det är en viktig träffpunkt i stadsdelen. Hit är
alla välkomna oavsett nationalitet eller religion.
Från början var det en somalisk förening och sedan
ändrades det för att bli för alla, säger Abdiwali
Adan som är vice ordförande i föreningen.
Mötesplatsen fungerar som fritidsverksamhet
för ungdomar efter skolan. Istället för att hänga
på torget kan ungdomar komma hit och göra
läxor, fika och sitta och prata. Här är en tillåtande
atmosfär och allt bygger på frivillighet.
Abdiwali berättar att många äldre också uppskattar
mötesplatsen. Här får de möjlighet att träffa
varandra, umgås och fika. Många äldre samlas här
och stannar från lunch till en bit in på kvällen.
Några lagar mat i köket. På lördagar är halva
lokalen reserverad för kvinnor. Då brukar kvinnor
träffas här. De hämtar egen mat, umgås och äter
tillsammans.
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Mötesplatsen fungerar också som moské med
bönestund fem gånger om dagen. I samband med
fredagsbönen brukar 300-400 personer besöka
lokalen. Fredag kväll äter de mat tillsammans.
Under pandemin är det förstås stor skillnad och
mycket begränsat med sittplatser.
- Allt arbete i föreningen bygger på ideella insatser.
Tre-fyra personer brukar vara på plats hela tiden.
De städar och gör allt själva. Hyran finansieras
genom bidrag från besökare. Föreningen har inget
verksamhetsbidrag, säger Abdiwali.
- Just nu saknar föreningen en plan för
framtiden. Bostadsbolaget har tänkt att det ska
bli ett aktivitetshus här. Men det är redan ett
aktivitetshus... Kontraktet är uppsagt och det finns
inga alternativa lokaler att tillgå i Biskopsgården.
Det enda vi kan göra är att samla pengar och betala
hyran. Vi hoppas att vi kan få behålla lokalen
eftersom den fyller en så viktig funktion som
mötesplats i stadsdelen, säger Abdiwali Adan.

Foton: Gülüzar Tuna

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Mötesplats och moské
Var: Godvädersgatan 50, närmaste
hållplats är Friskväderstorget

”

Vem kan delta: Alla

Hit är alla välkomna
oavsett nationalitet
eller religion.

Startade: 1992
Kontakt: Mail: islamiska114@gmail.com
Läs mer: Facebooksidan Islamiska
Kultur Center i Biskopsgården
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Kultur
Pensionär

KULTURFÖRENINGEN

DALGÅRDARNA
Föreningen Dalgårdarna har sedan starten 1982 haft som mål att skapa gemenskap
för dem som behöver det. Det är medlemmarna själva som bestämmer vilka
aktiviteter som ska drivas, och det är hantverk såsom vävning och sömnad som
har varit det mest populära genom åren. Men det är gemenskapen som är det
viktigaste.

Foton: Markus Andersson och Dalgårdarna

- Man behöver inga förkunskaper för att komma
till våra träffar. Vill man ha en plats dit man kan
komma och träffa folk, fika och umgås, då kan man
komma till oss. Vi som kan väva och sy lär gärna
upp dem som inte har provat förut, säger Marianne
Andersson från föreningen.

hyresgästföreningens lokal Fyren på Väderilsgatan.
Men när lokalen behövdes till annat var de
tyvärr tvungna att göra sig av med vävstolarna.
Dalgårdarna får fortfarande vara i lokalerna för att
sy och ha andra aktiviteter, men vävstolarna tog för
stor plats.

Marianne berättar att föreningen har sysslat
med många olika aktiviteter under åren. Förutom
hantverk och slöjd har de arrangerat kamratcirklar,
haft snickeri, spelat curling och samarbetat med
PRO-dansen. Det är medlemmarnas intressen som
styr vad som ska göras.

- Vi vill gärna hitta en ny vävlokal så vi kan fortsätta
att väva, säger Marianne.

- Den senaste tiden har vi mest haft träffar där vi
jobbar med lappteknik. Vi gör lapptäcken. Det är
jättekul!, säger Marianne.
En annan aktivitet som är populär är vävning.
Fram tills nyligen hade föreningen egna vävstolar i
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Marianne berättar att det brukar komma runt 12
personer till varje träff. Men de vill gärna att fler ska
hitta till deras förening.
- Det vore jättekul att få nya medlemmar! Vi vet
att många är ensamma och behöver komma ut
och träffas. Alla är varmt välkomna till oss. Vi
har roligt tillsammans och utvecklar idéer ihop.
Vi lär oss tillsammans och av varandra. Vi skapar
tillsammans. Men det viktigaste är gemenskapen,
säger Marianne Andersson.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Vävning, slöjd, snickeri
hantverk, sömnad, stickning, m.m.
Var: Hyresgästföreningens lokal
Fyren på Väderilsgatan och
snickeri-lokalen på Vårvindens
fritidsgård
Vem kan delta: Alla
Startade: 1982
Kontakt: Marianne Andersson,
telefon: 0703353486
Läs mer: Föreningen har ingen
hemsida
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Kultur
Barn
Ungdom
Kvinnor

MEETING PLAYS
Meeting Plays är en fri konst- och teaterverksamhet som skapar plats, utmanar
strukturer och vill förändra samhället genom konst och kultur. Verksamheten
har ca 3000 deltagare per år.

Foto: Meeting Plays

- Vi startade i Biskopsgården genom att samverka
med föräldrar och göra teater tillsammans om
viktiga vardagsfrågor. Sedan har allt vi gjort
utvecklats utifrån detta engagemang. Många har
fått jobb i att göra ungdomsteater på somrarna,
andra att leda kurser, göra konstutsmyckningar
eller utveckla egna idéer. Här finns ett stort driv
och mycket kunskap som byggt verksamheten
från grunden, säger Anna Leyman, föreningens
konstnärliga ledare.
Sedan starten 2013 har Meeting Plays jobbat
med konst- och kulturprojekt kopplade till
specifika bostadsområden. De har tidigare skapat
verksamhet i flera av Göteborgs stadsdelar och
även i andra städer. Men sedan 2017 har Meeting
Plays till största del varit i Biskopsgården, och här
planerar de att stanna.
- Biskopsgården har alltid varit ett drömmål för
mig, för det finns så mycket möjligheter här.
Människorna, mötena, kulturerna, språken och alla
kunskaper som finns som gör Biskopsgården till
en dynamisk miljö som är så spännande att vara i!
säger Anna.
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Här finns också stora behov av öppna mötesplatser,
aktiviteter för unga, och samverkan mellan boende
och kommun. Konst, kultur och teater blir viktigt
och betyder något på riktigt i människors vardagsliv.
Allting började med att Anna och föreningens
verksamhetsledare Åsa Jansson ville hitta andra
sätt att jobba med teater än i finrummen. De
började fundera på hur de kunde göra för att skapa
tillsammans med folk i bostadsområden.
- Då skaffade vi vår första husvagn. Vi gjorde om
den och körde ut den till olika platser, och träffade
folk på det sättet. Vi kom till dem, istället för att de
behövde komma till oss, säger Anna.
Det var föreningens första husvagn, som de nu kallar
kulturvagn. Idag har de tre stycken, som de använder
som knutpunkt och mötesplats.
Idag använder vi dem mest på Biskopsgårdens
Kultur-camping, som vi arrangerar på sommaren.
Vi använder vagnarna som poesivagnar och
berättarvagnarar, säger Anna och fortsätter:

”

Vi kom till dem, istället för att
de behövde komma till oss.

- Kulturvagnarna gör att vi får väldigt fina möten.
Det har gjort att vi fått kontakt med många
människor från början.
Mötesplatsen i den egna lokalen Slottet på
Friskväderstorget har varit viktig för att skapa
engagemang. Det är härifrån idéer utvecklas
genom möten. Här görs teater, utställningar,
språkundervisning, föreläsningar, med mera. Alla är
välkomna.
- Målet är att få tillgång till en bättre lokal i
framtiden, så vi kan etablera vårt center för
communitykonst och kultur på en fast plats med en
folkets teater som hjärta, säger Anna Leyman.
- Vi är många som står redo med spadarna och är
engagerade i detta. Hela grundarbetet är gjort. Vi
skulle kunna öppna dörrarna direkt!

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Center för communitykonst och -teater, med mötesplatser,
skapande verkstäder, kulturskola,
kurser, Kultur-camping, Kulturhus
Ute, m.m.
Var: Lokalen Slottet på
Friskväderstorget bredvid
internationella förskolan samt på
olika platser i området
Vem kan delta: Alla
Startade: 2013
Kontakt: Mail:
kontakt@meetingplays.se, eller
kom till lokalen Slottet
Läs mer: www.meetingplays.se
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Kultur

PLATTFORMEN FÖR KURDER
FRÅN CENTRALA ANATOLIEN
Plattformen för kurder från Centrala Anatolien är en förening som jobbar för att
bevara den kurdiska kulturen och det kurdiska språket. De jobbar också för att
främja integration bland kurder i det svenska samhället.

Foto: Alexis Brown via Unsplash

- Vår förening grundades för att skapa en
gemensam plattform för kurder från Centrala
Anatolien, säger medlemmen Resit Bulduk.
För att uppnå föreningens syfte ordnar de
regelbundet livesändningar på deras sociala medier.
- Vi bjuder in personer och pratar om olika
områden som rör vårt språk, vår kultur och vår
historia, säger Resit.
- Vi pratar även om ämnen som rör integration.
Förutom att ordna samtal på sociala medier,
arrangerar föreningen också fester och kulturträffar
minst en gång om året. Något som brukar vara
väldigt uppskattat bland deras 350 medlemmar.
- Det bästa med vår förening är att vi för samman
kurder från Centrala Anatolien som har en längtan
efter det egna språket och vår kultur, säger Resit.
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OM FÖRENINGEN:
Vi för samman
kurder från Centrala
Anatolien.

Aktiviteter: Föreläsningar, seminarier
och samtal om kurdisk kultur och
historia. Sociala aktiviteter
Var: Mestadels på sociala medier
Vem kan delta: Kurder från
centrala Anatolien

Resit berättar att alla kurder från Centrala
Anatolien är välkomna att delta i föreningen.
Alla som vill jobba för att bevara vår kultur, eller
bättre förstå och integreras i det svenska samhället,
är välkomna.

Startade: 2015
Kontakt: Ordförande Apo Deveci
mail: abddev@hotmail.com
Läs mer: www.facebook.com/
kurdenanatoliya.navinavrupa/
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Kultur
Kvinnor
Övriga

PORTUGISISKA

FORENINGEN I GOTEBORG
Portugisiska föreningen i Göteborg är föreningen som strävar efter att bevara
den portugisiska kulturen och språket.
- Det är viktigt att ha ett sammanhang där man kan känna gemenskap kring sin
kultur och sitt språk, säger Paula Costa från föreningen.

Foto: Portugisiska föreningen i Göteborg

Föreningen har varit aktiv sedan 70-talet. Paula
Costa berättar att när hon blev medlem år 2000
bestod föreningen mestadels av portugiser som
kom till Sverige på 70-talet. Det var mest de äldre
som hade bildat föreningen som var aktiva, och
deras barn var inte med. Men på senaste åren
har flera yngre personer blivit medlemmar, vilket
uppskattas av föreningen.
- I början fanns föreningen mest för att
medlemmarna skulle samlas och prata portugisiska
med varandra. Många hade inte portugisisk TV
hemma, så de kunde komma till vår dåvarande
lokal och titta på portugisisk TV ihop. Idag gör vi
flera andra sorters aktiviteter, säger Paula Costa.
Paula berättar att de har medlemmar från hela
Göteborg, men många bor i Biskopsgården.
- Det är därför vi vill engagera oss här.
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Föreningen är en del av riksförbundet FAPS Portugisiska riksförbundet. Varje år är de med
och ordnar Portugusisk filmfestival. De arrangerar
även middagar för sina drygt 100 medlemmar, och
andra sociala event.
Ibland ordnar de event tillsammans med
brasilianska föreningar, då de också pratar
portugisiska. Föreningen brukade ha en lokal på
Jättestensgatan, men de fick ge upp den när det blev
för dyrt att hyra lokalen.
- Vi vill gärna ha en lokal igen, så vi kan ordna
regelbundna aktiviteter för våra medlemmar. Det
är svårare att behålla medlemmarna när vi inte
har någon lokal. Vi skulle gärna hyra en lokal
tillsammans med en annan förening, säger Paula
Costa.

- När vi hade en lokal brukade vi träffas varje helg
och varje högtid. Vi åt portugisisk mat och spelade
kort. Sedan vi förlorade lokalen har vi ungefär fyra
aktiviteter per år.
Föreningen har en arbetsgrupp som jobbar för att
barn ska kunna få portugisisk undervisning i skolan.
- Man måste ha minst fem elever för att kunna få
modersmålsundervisning, så vi har en grupp som
försöker samordna det nu, säger Paula.
Det bästa med Portugisiska föreningen i Göteborg är
enligt Paula att man får mycket stöd från andra som
delar det portugisiska arvet.
- Man får träffa personer som precis har flyttat hit
till Sverige, och personer som har bott här länge. Vi
hjälps åt, samtidigt som vi har kul ihop, säger Paula
Costa.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Social gemenskap
Var: Olika lokaler för olika
aktiviteter, ingen egen lokal
Vem kan delta: Alla som har
någon koppling till Portugal eller
portugisiska språket
Startade: 70-talet
Kontakt: Mail: upg.cfp@gmail.com
Läs mer: Facebookgruppen “União
dos Portugueses em Gotemburgo /
Portugisiska Föreningen i Göteborg”
(www.facebook.com/groups/upg.cfp)
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Odling

LÅNGSTRÖMSPARKENS

ODLARFÖRENING

Långströmsparkens odlarförening är en ideell förening som driver en stadsnära
odling vid Bygglekplatsen på Badvädersgatan. Föreningen har runt 20 odlande
medlemmar, men odlingen är en viktig mötesplats för många fler än de som
odlar där.

- Hit kan man komma och umgås och prata om
livet tillsammans med oss som odlar, säger Jan
Thurén.
Det var i slutet av 90-talet som Jan Thurén fick
tillstånd att börja odla på marken. Då tillhörde
marken Bygglekplatsen som på den tiden var en
daglig verksamhet.
- I början var det inte så många som var
intresserade av att odla här. Men runt 2013 började
det bli populärt med stadsnära odling och då växte
intresset. Det var då vi bildade en riktig förening,
berättar Jan.
Odlingen har både odlingslotter på marken
och odlingslådor. Två av odlingslådorna är
rullstolsvänliga; de är upphöjda och det finns
möjlighet att rulla in stolen så att man kommer
nära jorden.
I skrivande stund är det 20 personer som odlar på
platsen. Jan Thurén och Kaarina Brandt är två av
medlemmarna.
- Det går i vågor hur många som är aktiva på
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odlingen. Ibland finns det en lott ledig, och ibland
behöver man ställa sig på kö, berättar Kaarina.
Föreningen har bestämt att det ska vara billigt
att odla hos dem, så att så många som möjligt
ska kunna vara med. Det kostar 150 kronor per
år i medlemsavgift, och 50 kronor per år för en
odlingslåda. Odlingslotterna på marken kostar 10
kronor per kvadratmeter om året. Om man inte
vill ha en egen odling går det även bra att vara
stödmedlem.
Föreningen har en arbetsdag i månaden då
medlemmar förväntas delta.
- Vi har skötselavtal med kommunen om att vi ska ta
hand om ytorna här. Men arbetsdagarna är inte bara
jobb, vi brukar ha väldigt trevligt tillsammans, säger
Jan.
Medlemmarna brukar ofta träffas och fika på
odlingen.
- När det är fint väder brukar vi träffas här nästan
varje dag. Vi tar med fika, pratar och umgås. Vi är
ett gott gäng som ställer upp för varandra, berättar
Kaarina.

Foto: Långströmsparkens odlarförening

- Är vi här fyra timmar så går en av timmarna åt till
att prata skit, tillägger Jan och skrattar.
Jan och Kaarina berättar att många brukar komma
förbi odlingen och fråga vad de gör.
-Många är ensamma och vill bara komma och prata
en stund, säger Kaarina.
- Det är fint att kunna utbyta erfarenheter med
personer som man inte hade träffat annars. En
person sa en gång att han lärt sig mer svenska här
hos oss under en sommar än vad han gjort på SFI.
SÅ viktig är den här platsen, säger Jan.
Jan och Kaarina avslutar med att säga att vem som
helst är välkommen att kolla på odlingarna, och
komma och umgås med de som odlar. Men de vill
inte att man plockar grönsaker eller blommor från
medlemmarnas odlingar.
- Bärbuskarna får allmänheten plocka från, men
inte odlingarna som vi spenderar så mycket tid och
kärlek på.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Odling
Var: Långströmsparken,
Badvädersgatan
Vem kan delta: Alla som bor på
gatorna i närheten av odlingen
Startade: Började odla i slutet av
90-talet, men föreningen bildades
2013
Kontakt: Mail: langstromsparken.
odling@gmail.com
Läs mer: ”Långströmsparken” på
Facebook
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Odling

ODLARFÖRENINGEN

I BISKOPSGARDEN
Om du följer körsbärsallén från Vårväderstorget, förbi Biskopsgårdens
kyrka, kommer du snart ner till den vackra fruktlunden där Odlarföreningen i
Biskopsgården har sin stadsodling. Mitt i den gröna oasen i bostadsområdet finns
30 odlingsbäddar omgärdade av bärbuskar och olika fruktträd.

Foton: Odlarföreningen i Biskopsgården

- Odlingen är en mötesplats för alla. Alla är
välkomna att besöka odlingen, sätta sig och fika
och njuta av det gröna, och titta på bina och
fjärilarna. Jag kallar det för en grön välkomnande
oas, säger Randi Myhre från odlarföreningen.
Just nu är det ca 40 medlemmar som odlar här. De
odlar olika grönsaker, örter, bär och blommor, och
lägger ner många timmar på att ta hand om sina
odlingar. Alla odlar giftfritt och ekologiskt.
Om man är intresserad av att odla så kan man
höra av sig till föreningen och fråga om det finns
någon ledig lott. Om det är kö kan man skriva upp
sig på kölistan. Och under tiden man väntar på att
få sin odlingsbädd kan man delta på föreningens
övriga aktiviteter. De ordnar nämligen mycket mer
aktiviteter än bara odling.
- Vi har olika lärande aktiviteter. På våren brukar
vi till exempel göra “Så ett frö-aktiviteter” på
biblioteket, i kyrkan, och på Vårväderstorget. Då
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delar vi ut gratis fröer och ekologisk jord
för att uppmuntra barn och vuxna att odla,
berättar Randi.
Odlarföreningen tar emot studiebesök
till odlingen och åker på utflykter och
studiebesök till andra odlingar. De genomför
också föreningsvandringar då de är ute och går i
Biskopsgården på fredag- och lördagkvällar för att
skapa en tryggare och trevligare stadsdel.
- På föreningsvandringarna brukar vi också plocka
skräp, för vi vill att Biskopsgården ska bli ännu
vackrare! Vi bryr oss om vår stadsdel. Alla är
välkomna att följa med, säger Randi.
Det bästa med odlarföreningen är att det är så
många som får glädje av odlingen, tycker Randi.
Både de som odlar och de som bor i området som
får se hur vackert allt växer. Det finns också många
andra fördelar.

- Framförallt den gröna avstressande
miljön. Vi får frisk luft, fysisk rörelse, gemenskap
och vi är nära naturen. Det känns fantastiskt att
få skörda sen, det smakar så mycket bättre än
stressade växthusodlade grönsaker. Det är bra för
både kropp och själ! säger Randi.
Alla är välkomna till odlarföreningen.
- Men låt oss få skörda våra grönsaker själva,
annars tappar vi intresset och det skulle vara synd
eftersom odlingen gör fruktlunden till en så härlig,
levande mötesplats, säger Randi Myhre.
Vill du också odla? Kontakta en odlarförening nära dig! Prata med din
hyresvärd, hyresgäst- eller bostadsrättsförening. Läs mer på Stadsnära
odling: https://stadsnaraodling.goteborg.se/
Upptäck odlingsmöjligheter på Grow-Here: https://grow-here.com/

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Odling
Var: Fruktlunden nära
Vårväderstorget
Vem kan delta: Alla
odlingsintresserade
Startade: 2011
Kontakt: Mail:
odlarföreningen@gmail.com
Läs mer: Facebooksidan
“Odlarföreningen i Biskopsgården”

Skolor och förskolor: Upptäck Botaniska trädgårdens projekt Så vilda!:
https://www.botaniska.se/barn-skola/sa-vilda/
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Hyresgäst

LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGEN

HÖSTBO

Lokala hyresgästföreningen Höstbo är en av alla hyresgästföreningar som
finns i Biskopsgården. Höstbo är till för personer som bor i hyreslägenhet på
Höstvädersgatan.

En lokal hyresgästförening är en
medlemsförening för hyresgäster. En lokal
hyresgästförening kan syssla med många olika
saker. Det kan till exempel handla om att ordna
sociala aktiviteter för dem som bor i området,
eller ha möten med hyresvärden om frågor som är
viktiga för hyresgästerna.

går rätt till om en hyresgäst behöver något fixat i
sin lägenhet. Om vi inte kan hjälpa till så skickar
vi vidare frågan till rätt instans eller till nationella
Hyresgästföreningen.

Höstbo har funnits sedan 60-talet då hyresrätterna
på Höstvädersgatan byggdes. Bert Grimberg har
varit engagerad i föreningen i ungefär 10 år.
- Det viktigaste som föreningen gör är att skapa
gemenskap i området. Att få folk att lära känna
varandra, så att man hejar när man ser varandra på
gatan. Jag tycker det är en viktig del, säger Bert.

Förutom att hjälpa hyresgäster i frågor som rör
deras boende, ordnar Höstbo sociala aktiviteter för
alla som bor på Höstvädersgatan. Två gånger om året
ordnar de bussresor till varuhuset i Ullared, och på
sommaren ordnar de en resa till Skara Sommarland
eller liknande.
- Vi har också julbord med julmarknad och påskoch julpyssel för barnen, säger Bert.

Bert berättar att hyresgästföreningen kan hjälpa
hyresgästerna i frågor som handlar om deras
boende.
- Ibland behövs det någon som hjälper till att
prata med hyresvärden. Vi kan också se till att det

Varannan onsdag har de träffar i sin lokal då
medlemmar kan komma och prata om viktiga frågor,
eller bara umgås.
De brukar även ha hamburgergrillning på
sommaren.
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Ibland behövs det någon
som hjälper till att prata
med hyresvärden.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Hjälper hyresgäster i
tvister med hyresvärden och ordnar
sociala aktiviteter för hyresgästerna
Var: Lokal på Höstvädersgatan 65

- Folk som bor på Höstvädersgatan är välkomna att
engagera sig i föreningen. Helst skulle vi vilja ha en
representant i varje hus. men många vet inte om att
de kan engagera sig i hyresgästföreningen. De vet att
vi finns, men vet inte att de kan vara med. Många
tror att vi jobbar för hyresbolaget, men det stämmer
ju inte, säger Bert och fortsätter:
- Om man är med i hyresgästföreningen har man
en möjlighet att vara med och påverka, tillsammans
med andra i sitt område!

Vem kan delta: Alla som bor i
hyresrätt på Höstvädersgatan
Startade: 1960-talet
Kontakt: Bert Grimhov,
telefon: 0769132779,
mail: lhhostbo@outlook.com
Läs mer: Facebooksidan
“HGF Höstbo Biskopsgården”
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Hyresgäst

LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGEN

LÅNGSTRÖMSGATAN

Lokala hyresgästföreningen Långströmsgatan är en av alla hyresgästföreningar
som finns i Biskopsgården. Hyresgästföreningen Långströmsgatan är till för
personer som bor i hyreslägenhet på Långströmsgatan i Biskopsgården.

En lokal hyresgästförening är en
medlemsförening för hyresgäster. En lokal
hyresgästförening kan syssla med många olika
saker. Det kan till exempel handla om att ordna
sociala aktiviteter för dem som bor i området,
eller ha möten med hyresvärden om frågor som är
viktiga för hyresgästerna.
Hyresgästföreningen Långströmsgatan ordnar varje
år Balderdagen tillsammans med fastighetsbolaget
Balder som förvaltar hyresbostäderna på
Långströmsgatan.
- Vi ordnar grillmat, bjuder på bullar och ser till att
folk har en trevlig dag. Vi ordnar också aktiviteter
för barnen, till exempel hopptält, berättar
föreningens ordförande Håkan Lindergren.
Föreningen har en egen lokal på Långströmsgatan
48. Där har de café varje onsdag kväll, dit
medlemmar och boende i området är välkomna att
umgås och ställa frågor till styrelsen.
- Vi försöker alltid vara några från styrelsen på plats
för att svara på frågor. Det kan till exempel handla
om att en hyresgäst har problem med något i sin
lägenhet. Då kan vi hjälpa hyresgästen att göra en
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Foto: LH Långströmsgatan

felanmälan, eller berätta var den kan vända sig för att
få hjälp, säger Håkan.
Föreningen ordnar också flera andra aktiviteter
under året. De arrangerar bussresor till Ullared,
adventsfika, halloweenfest och disco för barn.
- Vi bjuder också in till julbord på Jul på Liseberg.
Då brukar vi vara runt 100 personer. Det är jättekul,
säger Håkan.
Föreningen har också ordnat resor till revyer i
Falkenberg; något som varit väldigt uppskattat.
Håkan har varit aktiv i styrelsen i 10-12 år, och
han rekommenderar andra att engagera sig i
hyresgästföreningen.
- Jag som medlem i styrelsen är med på
förhandlingar och informationsmöten om
ombyggnationer och liknande. Jag är rösten för de
boende, så fastighetsbolaget ska få reda på vad som
är viktigt för oss som bor här. Man har chans att
påverka, säger han och fortsätter:
- Att engagera sig i Hyresgästföreningen är också ett
bra sätt att ordna bra gemenskap och kamratskap i
ens bostadsområde.

”

Man har chans att
påverka.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Aktivitetet för hyresgäster
Var: Långströmsgatan
Vem kan delta: Alla som bor i
hyresrätt på Långströmsgatan
Startade: “Över 20 år sedan”
Kontakt: Ordförande Håkan
Lindergren, telefon: 0708356172
Läs mer: www.hyresgastforeningen.se
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Hyresgäst

LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGEN

KLARVÄDERSGATAN &
FRISKVÄDERSTORGET

Lokala hyresgästföreningen Klarvädersgatan och Friskväderstorget är en
av alla hyresgästföreningar som finns i Biskopsgården. Föreningen är till för
personer som bor i hyreslägenhet på Klarvädersgatan och Friskväderstorget.

Foto: Rebecca Sutton

En lokal hyresgästförening är en
medlemsförening för hyresgäster. En lokal
hyresgästförening kan syssla med många olika
saker. Det kan till exempel handla om att ordna
sociala aktiviteter för dem som bor i området,
eller ha möten med hyresvärden om frågor som är
viktiga för hyresgästerna.
Lokala hyresgästföreningen Klarväder sköter
lokalen Solglimten på Byvädersgången 27. Där har
de öppet hus för sina medlemmar varje onsdag.
De ordnar aktiviteter för barn, pysslar och ritar,
samtidigt som föräldrarna träffas och umgås. På
måndagar har de läxhjälp för barn och vuxna. På
torsdagar har de sykvällar för kvinnor.
- Våra aktiviteter kan ändras, det beror på hur stort
intresset är bland dem som bor i vårt område.
Hyresgäster på Klarvädersgatan och
Friskväderstorget har möjlighet att låna lokalen
Solglimten för barnkalas, fester och andra
109

sammankomster.
- Om lokalen är ledig kan även de som bor
på Dimvädersgatan, Godvädersgatan och
Temperaturgatan få låna lokalen eftersom de inte
har en egen festlokal, säger föreningens ordförande
Gladys Velarde Fernandez.
I vissa fall samarbetar också föreningen med lokala
föreningar som då får möjlighet att ordna aktiviteter
i Solglimten.
- Föreningen Moving Queens har lånat lokalen för
att dansa här, och föreningen Meeting Plays har haft
aktivitet här, berättar Gladys.
Förutom att ha aktivitet i Solglimten ordnar
föreningen resor för sina medlemmar, till exempel
till Skara Sommarland och till Ullared.
Vi brukar ha 6-7 fulla bussar när vi åker till
Sommarland, berättar Gladys.
Föreningen deltar också i bomöten och
samrådsmöten tillsammans med hyresvärden.

”

Vi är med och påverkar
i vårt område.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Aktiviteter för hyresgäster
Var: Lokalen Solglimten,
Byvädersgången 11
Vem kan delta: Alla som bor på
Klarvädersgatan och Friskväderstorget

- Vi är med och påverkar i vårt område.
Bostadsbolaget kan göra förbättringar och jobba för
att det blir bättre för hyresgästerna, men då måste vi
som hyresgäster säga vad problemen är. Det kan vi
göra på våra möten, säger Gladys och fortsätter:
- Att vara med i en hyresgästförening är ett bra sätt
att engagera sig och skapa en bättre miljö där man
bor.

Startade: 80-talet
Kontakt: Gladys Velarde Fernandez,
telefon: 0722680363,
mail: zulma50@hotmail.com
Läs mer: Föreningen har ingen
hemsida
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LOKALA HYRESGÄSTFÖRENINGEN

VÄDERIL

Lokala hyresgästföreningen Väderil är en av alla hyresgästföreningar som finns
i Biskopsgården. Hyresgästföreningen Väderil är till för personer som bor i
hyreslägenhet på Väderilsgatan.

En lokal hyresgästförening är en
medlemsförening för hyresgäster. En lokal
hyresgästförening kan syssla med många olika
saker. Det kan till exempel handla om att ordna
sociala aktiviteter för dem som bor i området,
eller ha möten med hyresvärden om frågor som är
viktiga för hyresgästerna.
Lokala hyresgästföreningen Väderil är till för dem
som bor i hyresrätt på Väderilsgatan. De har hand
om lokalen Fyren.
- Det betyder jättemycket att vi har en egen
lokal. Lokalen gör att vi som bor i området
har någonstans att träffas och ha aktiviteter
tillsammans, säger föreningens ordförande Annika
Wittgren.
Lokalen Fyren har plats för 80 personer. Där har
föreningen möten och ordnar olika aktiviteter.
- Vi har till exempel porslinsmålning, sömnad
och pyssel. Vi har också ett gym i lokalen som
medlemmar kan använda, säger Annika.
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Föreningen bjuder också in sina medlemmar till
julbord, påskbord och midsommarfirande i lokalen.
- Det känns fint att kunna skapa en bättre vardag för
dem som bor här. Vi har många äldre pensionärer
på gården, och vår verksamhet ger dem gemenskap.
På juldagen gick jag till lokalen och gjorde en stor
gryta kalops till alla, och jag vet att det uppskattades
mycket, säger Annika.
Förutom att ordna aktiviteter i Fyren arrangerar
föreningen bussresor till Ullared och till andra
resmål. De ordnar också gårdsfest en gång om året
med uppträdanden, karusell och korv med bröd.
- Förr var allt vi bjöd på hembakat, men nu är det
ingen som orkar baka, säger Annika och skrattar.

OM FÖRENINGEN:

”

Aktiviteter: Aktiviteter för
hyresgäster

Vår verksamhet ger
dem gemenskap.

Var: Väderilsgatan
Vem kan delta: Alla som bor i
hyresrätt på Väderilsgatan
Startade: 60 år sedan
Kontakt: Annette Börjesson,
mail: annette.bg@hotmail.com
Läs mer: www.hyresgastforeningen.se

Föreningen samarbetar också en del med
hyresvärden Poseidon, till exempel genom att
plantera blommor i området.
FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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BISKOPSGÅRDENS

ANHÖRIGFÖRENING
Anhörigföreningen i Biskopsgården startade 2008 och är en ideell lokalförening
som är en del av den nationella föreningen Anhörigas Riksförbund.
Foto: National Cancer Institute via Unsplash

Initiativet till Anhörigföreningen togs av
regeringen som gav pengar till äldreomsorgen
för att hjälpa personer som vårdar sina anhöriga.
Pengarna skulle gå till medlemmarna för att skapa
lite egentid och avlastning, så att de kunde ha roligt
genom olika aktiviteter.
- Efter denna insats bildades riksförbundet med
säte i Varberg, och därefter bildades Biskopsgårdens
anhörigförening, säger Helga Enlund, föreningens
kontaktperson.
Anhörigföreningen jobbar för att stödja och
hjälpa personer som vårdar och tar hand om nära
och kära, som på grund av funktionsvariation,
sjukdom eller ålder behöver hjälp med att klara
sin vardag. Föreningen ordnar regelbundna
aktiviteter på Träffpunkt Monsunen som ligger på
Blidvädersgatan nära Vårväderstorget.
- Vi ordnar träffar så att våra medlemmar ska
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”

Genom vår förening kan vi
påverka samhället.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Stöd och hjälp till
personer som vårdar sina anhöriga

kunna prata av sig, kunna se på film tillsammans,
lyssna på föredrag, och liknande, säger Helga.
De har även musikkvällar och jul- och vårfest.
Föreningsmedlemmarna brukar servera kaffe och
bullar och säljer lotter när kommunen anordnar
“speldags” en gång i månaden.
- Vi försöker att hålla i gång så mycket som möjligt.
Sedan har vi många äldre som bor på Monsunen
som är medlemmar, och vi är bara glada för att det
har tillkommit fler, säger Helga.
Anhörigföreningen hjälper även till om det
är någon som ringer och behöver extra hjälp i
omhändertagandet av sin anhörig.

Var: Träffpunkt Monsunen

- Genom vår förening så kan vi påverka samhället.
Det vill säga, ta tag i dem som behöver hjälp genom
att uppmärksamma dem och deras arbete med deras
anhöriga, säger Helga.
Det bästa med föreningen är enligt Helga att det de
gör skapar glädje och avlastning för dem som vårdar
sina anhöriga, så att de får komma ut och får lite
ombyte så att de orkar mer och kan andas ut lite.
- Jag tycker att det känns bra om man kan göra
någonting för att hjälpa till, avslutar Helga.

Vem kan delta: De som vårdar sina
anhöriga eller de som känner några
som gör det
Startade: 2008
Kontakt: Helga Enlund,
telefon: 073154 84 64 & 03153 74 04,
mail: helga.enlund@live.se
Läs mer: Göteborgs Stads hemsida
under Träffpunkt Monsunens fasta
programpunkter
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CYKELFIX
NORRA BISKOPSGÅRDEN
På Godvädersgatan 49 nära Friskväderstorget finns en liten verkstad dit alla
är välkomna att laga sin cykel. Under vintermånaderna december till mars är
verksamheten stängd, men från april till november är verkstan öppen varannan
söndag kl. 15-17. Här finns verktyg, begagnade cyklar att ta reservdelar från och
volontärer som hjälper till.
Foto: Leon Moosman

- Cykelfix är en liten verksamhet som vi tidigare
haft med Röda Korset, berättar Leon Moosman, en
av föreningens volontärer.
- I slutet av 2019 skapade vi en egen ideell förening
i Norra Biskopsgården. Vi brukar ha öppet
varannan söndag mellan kl. 15 och 17. Vi är granne
med Islamiska kulturcentret. På gaveln finns vi och
vi brukar ställa ut en skylt när vi har öppet. När det
är bra väder kan vi vara ute, utanför verkstan.
Man kan skänka begagnade cyklar till Cykelfix
också. Det är bra för miljön eftersom Cykelfix
återanvänder gamla cyklar. De används för att ta
reservdelar från och på så sätt hålls kostnaderna
för inköp nere också. Det är mest cykelslangar som
behöver köpas in.
- Vi har öppet i vår lilla verkstad så att folk kan
komma förbi och laga sin cykel. Ibland är det
punka, ibland är det lite svårare saker som växlar
och kedja. Det kan vara allt mellan fem och tjugo
personer som kommer för att laga sin cykel under
de två timmarna en söndag, säger Leon.
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Det brukar vara minst två volontärer på plats
och Leon är en av dem. Cykelfix vill gärna ha fler
volontärer som hjälper till. Medlemsavgiften ligger
runt 100-150 kr per år. Om man är volontär och
hjälper till med cykellagningar minst fem gånger
på ett år får man 50% rabatt på medlemsavgiften
året efter. En fördel med att bli medlem är att man
får möjlighet att bygga ihop en egen cykel av gamla
cyklar.
- Framöver vill Cykelfix gärna bygga ut
verksamheten till att kunna erbjuda workshops så
att man kan lära sig att laga en cykel och gå en kurs i
det, berättar Leon.
- I framtiden skulle vi vilja starta POP-UPverksamhet också, så att vi kan komma till olika
platser i Biskopsgården och ge fler möjlighet att laga
sin cykel. En annan tanke är att kunna bygga ihop
några cyklar som kan vara lånecyklar. Kanske måla
dem i en särskild färg, använda kodlås, och starta
upp en liten låneverksamhet med begagnade cyklar.

Det som fick Leon att gå med i föreningen var
intresset för att laga sin egen cykel. Det behövs ju
verktyg då och det kanske man inte har hemma.
Har man en trasig cykel så kan man ju inte ta sig
till centrum. Han tycker att det känns bra att kunna
hjälpa andra, att kunna bidra med något positivt till
samhället.
- Det är tillit som man bygger. Inte bara cyklar.
Barnen som cyklar omkring i bostadsområdet
kommer förbi för att prata och hänga med kompisar,
så vi får kontakt med många barn i området. När
det hänt något vill barnen gärna berätta. Det känns
bra att kunna ge tillbaka, att bidra på ett positivt sätt,
säger Leon Moosman.

APPTIPS:

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Cykelverkstad
Var: Godvädersgatan 49, nära
Friskväderstorget
Vem kan delta: Alla som vill laga
sin cykel
Startade: 2019
Kontakt: Mail: cykelfix.biskopsgarden
@gmail.com

Läs mer: www.facebook.com/
cykelfixNB
Instagram: Cykelfix Norra
Biskopsgården

Cykelstaden
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FÖRÄLDRAR I
BISKOPSGÅRDEN

skolgårdarna i Torslanda ser ut, och jämför med
skolgårdarna här.., säger Dunne Ida och fortsätter:
- Det är ju BARN det handlar om - barnen som
växer upp här och barnen som blir indragna
i de kriminella nätverken. Det saknas viktiga
samhällsresurser här i Biskopsgården som
fältassistenter, fritidsgårdar och socialpedagoger på
skolorna. Samtidigt pratar politiker om att jobba
förebyggande - men inget händer. Det går inte ihop.

OM NÄTVERKET:
Aktiviteter: Aktioner,
opinionsbildande verksamhet och
nätverkande kring frågor som rör
social rättvisa och upprustning av
förorten
Var: Olika platser i Biskopsgården
och online
Vem kan delta: Alla som är
engagerade i att alla barn ska få en
trygg uppväxt i Biskopsgården

Nätverkets omkring 25 medlemmar håller nu på att
prata ihop sig om hur deras framtid ska se ut. De
hoppas kunna fungera som ett paraply som många
kan ansluta sig till för att jobba för förändring.

Startade: Januari 2021
Kontakt: Mail:

foraldraribiskopsgarden@gmail.com

Föräldrar i Biskopsgården är ett nätverk som tillsammans jobbar för att
uppmärksamma och göra någonting åt den sociala orättvisan i Biskopsgården.
Fokus är framför allt på att det ska vara tryggt för barn att växa upp i
Biskopsgården.

Läs mer: Facebooksidan “Föräldrar
i Biskopsgården”

Foto
: Förä

ldra

Nätverket bildades efter skottlossningen på
Väderlekstorget i januari 2021, då två unga blev
skjutna.
- Det hade legat och grott i många år, men det
var något med den här händelsen som gjorde
att jag kände att nu måste vi göra mer för att
uppmärksamma den sociala orättvisan som ligger
som grund för det som händer de unga här i
Biskopsgården, säger Dunne Ida Carlson från
nätverket.

aktiva föräldrarna vad de pratade om, och kom med
en idé. Nämligen att arrangera en godedjursparad
mot våldet.
- Det var en jättebra idé! Vi kan ju inte samlas många
människor nu på grund av Covid-19. Men många
gosedjur får samlas. Det var en så gullig idé, men
också så bra och effektiv, säger Dunne Ida.

- Dunne skrev en så stark text på instagram efter
skjutningen. Det var märkbart hur påverkade
många i vår bekantskapskrets var, berättar Erika
Gustafsson från nätverket, och fortsätter:
- En vän sa till mig “nu måste vi flytta härifrån, vi
kan inte bo kvar”. Då fick jag panik. Vi kan inte
ha det såhär, att folk väljer att flytta för att det är
obehagligt att bo här!

Sagt och gjort så arrangerade det nystartade
nätverket tre gosedjursparader - eller
manifestationer. Under tre lördagar samlades
vuxna och barn med deras gosedjur på tre
av Biskopsgårdens torg; Väderlekstorget,
Friskväderstorget och Vårväderstorget. Nätverket
uppmanade deltagarna att skriva skyltar och lämna
på torgen tillsammans med gosedjuren. Skyltarna
hade budskap som “Sluta skjuta!” och “Vi älskar
Biskopsgården!” och “Vi protesterar, våldet ska
bort!”.

Dunne Ida och Erika skapade en chatt med flera
andra föräldrar i Biskopsgården, och de ordnade
ett första möte. På mötet hörde ett barn till en av de

- Det är så tydligt att det är stora missprioriteringar
här i området, och att resurserna är snedfördelade
mellan olika områden. Om man tittar på hur
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NÄTVERKETS
MANIFEST

Vi är föräldrar i Biskopsgården.

Vi är barn, vuxna, unga och gamla som bor i Biskopsgården.
Vi älskar Biskopsgården. Vi vill bo här. Här finns gemenskap,
natur, skaparkraft och en mängd föreningar.
Men just är vi mest arga, ledsna och trötta. Vi är föräldrar,
syskon, vänner, grannar och bekanta och vi vill inte förlora fler i
det meningslösa våldet.
Listan över platser där det har beskjutits eller sprängts börjar bli
lång. Sommarvädersgatan, Höstvädersgatan, Dimvädersgatan.
På allmänna platser som torg, krogar, in i trappuppgångar,
genom sovrumsfönster. På natten, kvällen, dagen. Bland
hyreshus, på lekplatser, vid mataffärer.
Nu senast blev två unga personer skjutna vid Väderlekstorget
vid fem-tiden en onsdag i januari. Barn var på väg hem från
fritids, någon hade precis hämtat på förskolan, en annan gick
hem från granntanten och ytterligare någon var på väg ner till
affärn för att handla.
Det som händer gör oss oroliga och rädda!

Sedan 2012 har vi tvingats vänja oss vid ljudet av helikoptrar,
polissirener och ambulanser. Vid det här laget vet vi skillnaden
på ljudet mellan ett skott och en smällare. Ändå rycker vi till vid
varje ljud som kan betyda att någon är skjuten.
Ska det vara så för en hel generation barn som växer upp i
Göteborg idag?
Vi vill inte ha det såhär!
Vi vill ha resurser som gör skillnad!
Vi kräver därför:
•
Bort med vapnen, alla vapen.
•
Rusta upp förorten!
•
Fler fritidsgårdar och fältare.
•
Förskolor och skolor med utbildad personal och resurser
som ger barnen bättre förutsättningar än idag.
•
Avhopparverksamhet för kriminella som vill lämna
gängen.
•
Gränsöverskridande verksamheter för barn och unga
mellan Norra och Södra Biskopsgården.
Vi behöver långsiktiga satsningar och omfördelning av resurser,
så att vi slipper helikoptrar, polissirener och övervakning.
För våra barn, för allas barn i Biskopsgården.
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FÖRENINGSRADET
I BISKOPSGÅRDEN
Föreningsrådet i Biskopsgården är en ideell, religiöst och politiskt obunden
paraplyorganisation för medlemsföreningar i Biskopsgården.
Föreningsrådet startade sina allmänna aktiviteter 1995 med 35 föreningar i
Stadsdelen Biskopsgården och var baserad i Biskopsgårdens Folkets Hus.

- Föreningsrådet fungerar som kontaktorganisation
mellan stadsdelen och medlemsföreningarna
och uppmuntrar och hjälper föreningarna att
samarbeta med varandra kring olika aktiviteter
i Biskopsgården. Just nu har Föreningsrådet 17
aktiva medlemsföreningar, efter förlusten av 32
aktiva PRO medlemsföreningar som har upphört
på grund av att det inte längre finns lämpliga
samlings- eller mötesplatser för PRO-föreningar i
Biskopsgården, berättar Behrouz Assadi.
Ett viktigt mål för Föreningsrådet är att anordna
gemensamma arrangemang i Biskopsgården
och stadsdelen; Det största arrangemanget
är Biskopsgårdens dag vid natursköna Svarte
Mosse varje sommar. Det är en myllrande
folkfest som drar tusentals besökare varje år, inte
bara från Biskopsgården/Västra Hisingen utan
från hela Göteborg och förorten. Då monteras
partytält, scener och grillar och sedan fylls
scenprogrammen med musik och dans och
det bjuds på matupplevelser från olika delar av
världen. Föreningar, skolor, förskolor, biblioteket,
vårdcentralen, förvaltningar i staden m.fl. visar
upp sina aktiviteter och träffar besökare från hela
staden.
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Föreningsrådet ser också till att flera fina
priser delas under året. Kulturpriset delas ut
till personer eller kulturgrupper som har gjort
värdefulla kulturinsatser i stadsdelen under
året. Tre ledarskapsstipendier och fint signerade
diplom, blommor och en summa pengar delas
ut för att uppmuntra aktiva medlemmar i
medlemsföreningarna.
- Ett återkommande samarbete som Föreningsrådet
stödjer är Konstrundan i Västra Hisingen. Där
vill vi gärna presentera konstnärer som bor
i Biskopsgården så att de blir mer kända för
allmänheten, säger Behrouz.
Behrouz berättar att flera fina traditioner tyvärr
har upphört på grund av brist på tillgång till
lämpliga lokaler i Biskopsgården. Innan Folkets
Hus på Vårväderstorget stängdes 2011 brukade
Föreningsrådet anordna Hantverksdagen där
i november varje år. Besökarna möttes av en
färgsprakande blandning av hantverk och
handarbete från hela världen lagom före jul,
då amatörer och proffs, föreningar, skolor,
privatpersoner och företagare samlades under
samma tak. Det var en härlig stämning.

Foto: Emmelie Falk

”

Där vill vi gärna presentera
konstnärer som bor
i området.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Gemensamma
arrangemang och samarbeten i
Biskopsgården

Föreningsrådet brukade samordna familjedagar
och Barnens Lördag i Sjumilahallen, när det gick att
få tillgång till Sjumilahallen. Det saknas mötesplatser
för kultur i Biskopsgården idag. Det är ett allvarligt
hinder som föreningarna inte kan lösa på egen hand.
- Idag är även en fast och ordentlig mötesplats för
Föreningsrådet ett stort problem. Därför brukar
vi träffas på Monsunen, Vårvindens Fritidsgård,
Medborgarkontoret eller före detta Bo-Bra kontoret
på Friskväderstorget, säger Behrouz.

För vem: Alla kan delta i t.ex.
Biskopsgårdens dag

Alla föreningar som har säte i Biskopsgården,
med giltigt organisationsnummer, giltiga stadgar
och årsmötesprotokoll, kan söka medlemskap i
Föreningsrådet.
Det är Föreningsrådets styrelse som behandlar
ansökningar och beslutar om medlemskap.

Läs mer: Hemsida under
förberedelse

Var: Olika platser i stadsdelen

Startade: 1995
Kontakt: Behrouz Assadi,
ordförande, telefon: 0707360003,
mail: behrouz.assadi@gmail.com.
Gustav Kristensen, sekreterare,
mail: gugge78@gmail.com
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INTEGRATIONSNÄTVERK

GÖTEBORG
När Integrationsnätverk Göteborgs grundare Behjat Sharifi kom till Sverige
från Iran såg hon vilken stor utmaning det är för en person att lära känna en ny
kultur och lära sig ett nytt språk. Hon såg att det fanns behov av en verksamhet
som kunde hjälpa människor att få en bra start i Sverige. Därför startade hon
Integrationsnätverk Göteborg.

Foto: Integrationsnätverk Göteborg

- När man är ny i ett land känns det som att man
är född på nytt och börjar om från början på
en främmande plats. Det är inte enkelt. Det kan
kännas som att man är ingenting. Jag gick själv
igenom det, säger Behjat Sharifi, verksamhetschef.
Föreningen grundades 1996 i Biskopsgården.
Målet var att “väcka vilja hos nyanlända för att
aktivt delta i det svenska samhället”.
-Jag såg att vi behöver hjälpa varandra mer, säger
Behjat. Varje person har mycket att ge. Men man
måste hitta vägen i samhället. Vår förening hjälper
personer att hitta vägen.
Integrationsnätverk Göteborg erbjuder många
olika aktiviteter i sina lokaler på Vårvindsgatan
20 i Bräcke. Kurser i svenska, kurser i hur svenska
samhället fungerar och aktiviteter som ger bättre
psykisk och fysisk hälsa. Föreningen har samarbete
med socionomer, psykologer och läkare för att
skapa så bra verksamhet som möjligt.
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- När en person kommer till oss så finns det någon
som möter den och pratar med den. Vi ser inte
bara en person som behöver hjälp, vi ser också att
personen som kommer till oss har mycket att ge.
Det är viktigt, säger Behjat.
Behjat berättar om hur svårt det kan vara att
bygga upp sitt självförtroende i ett nytt land. Det
är därför viktigt att det finns verksamheter som
jobbar för att stärka individen. Det är också många
som kommer till Sverige som har flytt från krig och
andra problem.
- Man vill bli fri från problemet och tror att allt
kommer bli bra när man kommer hit, men så
drabbas man av andra problem här. Det tar tid att
komma in i samhället och man behöver hjälp, säger
Behjat och fortsätter:

”

Vår förening hjälper personer
att hitta vägen.

OM FÖRENINGEN:
-En person måste må psykiskt och fysiskt bra för att
kunna lära sig någonting. Hur kan vi förvänta oss
att en person ska kunna lära sig språket och kunna
jobba om de mår dåligt för att de oroar sig för sin
familj som är kvar i krig?
Integrationsnätverk Göteborg har flera anställda,
och samarbetar bland annat med Göteborgs
Stad, ABF och Länsstyrelsen. De erbjuder även
arbetsträning och tar emot praktikanter.
- Vi är mycket stolta över vår verksamhet. Vi har
räknat ut att vi har deltagare från 25 olika länder,
som pratar ett tiotal olika språk. Vi fyller en viktig
funktion, säger Behjat Sharifi.

Aktiviteter: Svenskakurs,
samhällsorientering,
hälsofrämjande aktiviteter m.m
Var: Vårvindsgatan 20 i Bräcke
Vem kan delta: Alla
Startade: 1996
Kontakt: Telefon: 031530612,
mail: info@integrationsnatverkgoteborg.se

Läs mer:

www.integrationsnatverk-goteborg.se
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LYFT ORTEN

FÖRENINGAR I BISKOPSGÅRDEN
“Lyft orten - Föreningar i Biskopsgården” är ett nätverk som bildades i samband
med Biskopsgårdens dag i juni 2019. Lyft Orten arbetar för att samordna
Biskopsgårdens föreningar, lyfta fram föreningarnas arbete och underlätta för
allmänheten att komma i kontakt med föreningarna.

- Vi kände att föreningarna var ganska splittrade.
Alla höll på med sitt, man hade inte så bra
kännedom om vad de andra föreningarna gjorde.
Det fanns inte så mycket samverkan. Därför
bestämde vi oss för att gå samman och därefter
bildades Lyft Orten – Föreningar i Biskopsgården,
berättar Monica Tello Jara som är nätverkets
koordinator.
Lyft Orten har en hemsida och en facebooksida
där man kan hitta information om föreningar
som är aktiva i Biskopsgården. Kravet är att
föreningar som är med ska stå bakom nätverkets
förhållningsregler som är att arbeta för gemenskap,
arbeta mot våld och droger, samt respektera de
grundläggande demokratiska reglerna i Sverige.
- Det finns väldigt många föreningar i
Biskopsgården som man inte känner till. Det är
ofta samma föreningar som lyfts fram, och då
kan man tro att det bara finns tre-fyra föreningar
i Biskopsgården. Bilden av föreningslivet i
Biskopsgården representerar inte verkligheten,
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säger Monica och fortsätter:
- Det är många som jobbar ideellt, alla dagar i veckan
och på kvällar och helger. Allas arbete behöver lyftas
fram.
Nätverket leds av en styrgrupp bestående av
medlemmar från föreningarna Move and Art Center,
Meeting Plays, Västkurd BK, Nätverk Väninna och
Geesguud UF.
- I styrgruppen representerar man sin förening
men också alla andra föreningar. När vi är där
tänker vi “hur ska detta gynna alla föreningar i
Biskopsgården”, säger Monica.
Under 2020 har Lyft Orten samverkat med andra
aktörer för att förbättra förhållanden för föreningar
i Biskopsgården. De har bland annat jobbat med
frågan om bristen på föreningslokaler, berättar
Monica.
- Vi har också byggt upp strukturen kring nätverket.
Det är viktigt att vi skapar en bra grund så att vi har
något stabilt att stå på.

Enligt Monica är det bästa med nätverket att det
skapar en känsla av gemenskap och samhörighet för
föreningsaktiva personer i området.
- Vi vill att personerna i föreningarna ska känna
att de är en del av något större. En del har också
fått mycket inspiration och motivation när de ser
allt fantastiskt som andra föreningar anordnar. Vi
är många som brinner för den här stadsdelen och
tillsammans är vi starka!
I skrivande stund är 32 föreningar med i nätverket,
och fler tillkommer löpande.
- Vi har så pass mycket verksamhet i Biskopsgården
att man inte behöver åka någon annanstans för att
hitta en fritidsaktivitet eller förening, säger Monica.
Lyft Orten vill även uppmärksamma föreningarnas
viktiga roll för folkhälsan.
- Det pratas för lite om hur viktigt föreningslivet är i
samhället. Vi vill bidra till att lyfta det samtalsämnet,
avslutar Monica Tello Jara.

OM NÄTVERKET:
Aktiviteter: Nätverk för föreningar i
Biskopsgården
Var: Biskopsgården
Vem kan delta: Alla föreningar i
Biskopsgården
Startade: 2019
Kontakt: Mail: lyftorten@gmail.com
Monica Tello Jara,
telefon: 0739596149
Läs mer: www.lyftorten.com,
facebooksidan “Lyft Orten,
föreningar i Biskopsgården”
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Övriga

LÄNSMANSGÅRDENS

SCHACKSÄLLSKAP
Länsmansgårdens schacksällskap grundades 1987 av vännerna Jan-Erik
Björklund och Dan Törnqvist. Intresse fanns där tidigare men det var när
“Lången” som Jan-Erik kallas av sina vänner blev tillfrågad, som föreningen
bildades i Länsmansgården.

Jan-Erik är kontaktperson för föreningen
och innan han började med schack så sysslade
han med fotboll i ca 20 år, bl a som ledare och
ungdomstränare.
-Att föreningar finns överhuvudtaget har en stor
betydelse, de fångar upp folk som andra inte ser.
Det har varit mycket meningsfullt, säger Jan-Erik.
Inom föreningen finns en gemenskap som är svårt
att hitta någon annanstans. Givetvis så finns det
ett genuint intresse för schackspel också. På senare
tid så har antalet medlemmar halverats, mycket på
grund av digital-schackspel / online-spel och detta
gäller även för andra schackföreningar.
Som Jan-Erik själv uttrycker det så vill de gärna
komma tillbaka till samma nivå som de var tidigare.
Ha fler spelare och därmed flera lag.
-Vi låg som bäst på division 3. Innan pandemin
vann vi division 4 så när vi börjar igen är vi där
igen.
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Foto: Länsmansgårdens Schacksällskap

Det är svårt att få ungdomar att spela schack.
- Det gäller att ha tålamod och kunna sitta
koncentrerad en längre tid, säger Jan-Erik.
Lokalen får föreningen låna av
Hyresgästföreningen vilket de är väldigt tacksamma
för, men just resurser till nya digitala schackklockor
saknas, de slits ut och håller inte länge.
Enligt Jan-Erik är det bästa med föreningen att den
är öppen för alla. Att det är en plats där folk som är
intresserade av schack spelar tillsammans med andra
och att det finns en fin gemenskap och vänskap för
livet. Sedan är det också väldigt bra hjärngympa,
man tränar t ex upp minnet. Efter en match kan
man om man vill gå hem och spela upp schackpartiet
enligt matchprotokollet och analysera.
- Det vore det trevligt om fler unga hittar hittar till
klubblokalen. Givetvis är vuxna välkomna, avslutar
Jan-Erik.

”

Det har varit mycket
meningsfullt.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Schackspel
Var: Hyresgästföreningens lokal på
Temperaturgatan 4-6
Vem kan delta: Alla
Startade: 1987
Kontakt: Jan-Erik Björklund,
telefon: 0704798474,
mail: langeno51@gmail.com
Läs mer: www.lansmanss.se/
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Övriga

NATTVANDRARNA

I BISKOPSGÅRDEN
Vuxna förebilder som finns till för ungdomarna. En frivillig resurs och
komplement till annan verksamhet som Polisen, fältarbetare och övriga
samhället. Så beskriver Reine Emanuelsson föreningen Nattvandrarna i
Biskopsgården.

Foto: Nattvandrarna

- Vi ska inte ersätta föräldrar eller några andra. Vi
är ett komplement. Vanliga vuxna som bryr oss om
våra ungdomar.
Nattvandrarna i Biskopsgården ingår i
riksnätverket Nattvandrarna, som grundades 1983
och som har nattvandrargrupper runt om i hela
landet. Reine berättar att verksamheten grundar
sig i ett behov av att få föräldrar och andra vuxna
att lämna sin trygga hemmiljö och vara ute där
ungdomarna befinner sig.
Reine själv har nattvandrat i drygt 30 år. De
senaste 8 åren har han vandrat i Biskopsgården,
men innan har han även nattvandrat i Lövgärdet
och i centrum. Han har varit ordförande för
nätverket Nattvandrarnas region Västra Sverige,
och har varit med och startat upp flera nya
nattvandrarföreningar i västra Sverige. Det var
när hans egna barn var unga som han började sitt
engagemang.
- Jag skulle lagt av för länge sen egentligen, för
mina barn är vuxna. Men jag får så mycket positiv
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bekräftelse från ungdomarna när vi är ute, så det
ger mig mycket energi tillbaka. Det är därför jag
fortsätter. De unga tycker att vi gör ett bra jobb, säger
Reine.
Medlemmarna brukar träffas i föreningens
lokal på Vårvädersgatan 5, omkring kl 19-20 på
kvällen. De börjar med att fika tillsammans, och
ha en genomgång. Sedan börjar de vandra på
Biskopsgårdens gator och torg. De brukar ta en paus
vid 22-23, och fortsätter sedan. Ibland avslutar de vid
midnatt, och ibland går de längre.
- Vissa dagar känner man att det är lite oroligt ute.
Till exempel på sommaren när det är lättare att vara
ute. Då brukar vi vara ute och gå lite längre, säger
Reine.
Idag har föreningen cirka 20 medlemmar. Reine
berättar att det är svårt att få med nya personer in i
verksamheten.
- Många tror att det är farligt att vara ute på kvällen
och natten. Bilden av Biskopsgården i media kan
ju tolkas som att det är extra farligt att vara ute just

här. Men jag vill sudda bort den stämpeln. Jag har
aldrig känt mig osäker när jag varit ute. Jag tycker
inte bilden av Biskopsgården stämmer, säger han och
fortsätter:
- Jag har vandrat på många platser runt om i Sverige,
och jag kan säga det ärligt, det är inte farligare att
vara ute i Biskopsgården än på något annat ställe.
Enligt Reine är förtroendet från de unga det bästa
med att nattvandra. Han tror att det betyder mycket
för de unga att det finns vuxna som är ute på gatorna
för deras skull, helt frivilligt, utan att få betalt för det.
- Vi måste alla hjälpas åt att ge ungdomarna
framtidstro. Vi behöver visa dem att man kan lyckas
och må bra! Vi har alla olika förutsättningar, men
alla har en chans.
Om man är nyfiken på att börja nattvandra kan man
följa med och gästvandra en kväll och se hur det är.
- Följ med, så får ni se hur fint det är och hur bra
vi blir bemötta. Går man bara med en gång så tror
jag säkert att man vill fortsätta sen, säger Reine
Emanuelsson.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Nattvandring
Var: Utgår från den egna lokalen på
Vårvädersgatan 5. Vandrar i hela
Biskopsgården och Länsmansgården
Vem kan delta: Alla över 25 år
Startade: 1999
Kontakt: Mail:

biskopsgardensnattvandrare@outlook.com

Läs mer: Facebooksidan
“Nattvandrarna Biskopsgården”
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Övriga

NATTVANDRING

PÅ LÅNGEN

Nattvandring på Lången är ett initiativ av lokala hyresgästföreningen på
Långströmsgatan, och fastighetsbolaget Balder. Hyresgästföreningen tog upp
idén om att nattvandra, dels för att visa sig ute och skapa förtroende och dialog
med ungdomar, och dels för att skapa trygghet i området.
Foton: Nattvandring på Lången

Det som särskiljer Nattvandring på Lången från
andra trygghetsvandrare är att de inte är en egen
förening. De är ett initiativ som tillhör stiftelsen
Nattvandring.nu, som har säte i Stockholm. Från
stiftelsen tillhandahåller de lokala initiativen stöd
bland annat i form av röda reflexjackor, första
hjälpen-material samt försäkringar.
Vid uppstart var de omkring åtta vandrare som
nattvandrade under helger och någon gång under
veckodagar. De brukar dela upp sig i två grupper
och vandrar olika håll och möts under kvällen.
- Det blir både en bättre spridning i området och
att det ser bättre ut att vandra i mindre grupp så
att folk som ser oss i våra röda reflexjackor inte
uppfattar oss som ett hot, säger Kaarina Brandt, en
av nattvandrarna.
Syftet med nattvandring är enligt Kaarina att värna
om ungdomars bästa genom att skapa förtroende
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och föra dialog med dem. Samt även skapa trygghet
för alla andra som bor i området. Kaarina nämner
att de har bra dialog med ungdomar, föräldrar och
polisen i området.
Nattvandring på Lången har ingen egen lokal men
får lov att vistas och fika i Hyresgästföreningens lokal
på Långströmsgatan.
De nattvandrande eldsjälarna vandrar ideellt för
ett bättre och tryggare samhälle för alla. Stiftelsen
Nattvandrings motto är: “Vi gör det möjligt att finnas
där det händer. Innan det händer. Utan kostnad”.
- Alla som vill vandra med Nattvandring på Lången
är varmt välkomna att kontakta oss, säger Kaarina
Brandt.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Trygghetsvandring

”

Var: Utgår från Långströmsgatan 48,
Hyresgästföreningens lokal
Vem kan delta: Alla över 18 år

Vi gör det möjligt att finnas
där det händer. Innan det händer.
Utan kostnad.

Startade: 2016
Kontakt: Håkan Lindergren,
telefon: 0708356172,
mail: hakan.lindergren@gmail.com
Läs mer: www.nattvandring.nu
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Övriga
Barn
Ungdom

SEDO

SOMALI EDUCATION &
DEVELOPMENT ORGANIZATION
Föreningen SEDO (Somali Education and Development Organization) grundades
för att hjälpa invånarna i Biskopsgården med att öka deras delaktighet i
samhället.
Foton: SEDO

Genom föreningen vill SEDOs medlemmar skapa
aktiviteter där ungdomar är delaktiga så att
de kan förändra den negativa utvecklingen
i Biskopsgården. De vill se till att ungdomar
som har hamnat i kriminalitet får en chans att
komma tillbaka in i samhället. De vill fånga
upp och vägleda barn och ungdomar under
deras utbildning så att de studerar vidare på
högskolan.
- Vi vill att de unga i vårt område ska känna
sig sedda och hörda, säger Haydar Jamal, från
föreningen.
- Vi vill uppmärksamma deras drömmar och
hjälpa dem att fokusera på vad de vill göra i
framtiden. Oavsett om det är universitetsstudier,
fotbollskarriär eller något helt annat.
Föreningen jobbar också för att identifiera och
hjälpa barn som har olika diagnoser, så att de ska få
rätt hjälp och stöd tidigt i sin utbildning. De hjälper
bland annat till att skapa kreativa aktiviteter för
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barn och ungdomar. Fotbollen är ett annat sätt
att fånga upp ungdomar.
Föreningen har ingen egen lokal, utan träffas
på olika platser där de har aktiviteter. De
ordnar bland annat läxhjälp, föreläsningar,
sagostunder på somaliska och svenska med
fokus på språkutveckling, samt somalisk
folkfestival för att främja somalisk kultur och
identitet samtidigt berika svenska kulturen.
Enligt Haydar är det bästa med SEDO att de
har aktiviteter som skapar trygghet i stadsdelen.
Bland annat trygghetsvandringar där de vandrar i
Biskopsgården på helgkvällar.
Föreningen har föräldrar som hjälper till
som ledare för ungdomar, och de har även en
konflikthanteringsgrupp ifall det är en ovanlig
situation som behöver diskuteras, så de kan lösa
problemen tillsammans.

OM FÖRENINGEN:

”

Vi försöker hitta dem som är på
väg mot fel håll och hjälpa dem
tillrätta.

Aktiviteter: Läxhjälp, fotboll för
barn och ungdomar, trygghetsvandringar, föreläsningar, med mera
Var: Föreningen har ingen lokal, de
träffas på olika platser beroende på
aktivitet
Vem kan delta: Alla

- Vi vill att alla ska lyckas i livet, så vi tar utbildning
på allvar och stöttar så mycket vi kan inom det. Vi
försöker att hitta dem som är på väg mot ”fel håll”
och hjälpa dem tillrätta, säger Haydar.
SEDO är en aktiv förening som vill göra
samhällsnytta. De inkluderar alla som vill delta och
göra skillnad och uppmuntrar alla intresserade.

Startade: 2015
Kontakt: Haydar Jamal,
telefon: 0790192612,
mail: haydar.jamal@hotmail.se
Läs mer: Föreningen har ingen
hemsida eller sociala medier
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Övriga

SOMALISKA
HANDLEDNINGSFORENINGEN
En ideell förening som brinner för aktuella samhällsfrågor. Så beskriver
föreningens kontaktperson Mohamud Haji Somaliska handledningsföreningen.

Föreningen jobbar mestadels med att ge stöd och
information till somaliska personer som behöver
hjälp på olika sätt.
- Det kan handla om att en person behöver hjälp
med vart den ska vända sig för att få hjälp att få
jobb. Eller någon som behöver läxhjälp till sitt barn.
Kanske behöver någon hjälp att översätta något,
eller få hjälp att ta körkort. Då kan vi hjälpa, säger
Muhamud Haji.

insåg att det behövs mer stöd och hjälp till personer
som inte kan prata svenska än, och som vill lära sig
om hur det svenska samhället fungerar.
- Jag själv kom hit som ungdom. Jag var ungefär 14
år när jag kom hit. Då hade jag ingen aning om livet
här. Och mina föräldrar visste ju inte heller, de kom
hit som flyktingar, berättar Muhamud.
- Jag vill ta mina erfarenheter och berätta för andra
om hur samhället funkar.

Muhamud berättar att personer från
föreningen brukar gå till Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen och sitta i deras entré för att
finnas tillgängliga om någon person som pratar
somaliska behöver deras hjälp.
- Ibland behöver någon hjälp med att fylla i en
blankett, eller med att översätta något. Vi sitter där
och är redo att hjälpa till, säger han.
- Många tycker att det har varit väldigt hjälpsamt.

Somaliska handledningsföreningen vill i
framtiden satsa mer på ungdomar och deras
föräldrar.
- Många ungdomar har det tufft. Och föräldrarna
också. Ibland beror det på kulturkrockar mellan
barnen och föräldrarna. Det kan bli svårt när de inte
förstår varandra, för att de har haft olika uppväxt. De
hamnar liksom på varsin sida, säger Muhamud.
- Därför frågar vi oss, vad kan vi i föreningen göra?
Vi ska göra en plan för hur vi kan arbeta vidare med
den här frågan. Jag har själv barn så jag vet hur tufft
det kan vara.

Föreningen bildades av en grupp personer som
själva har erfarenhet av att vara ny i Sverige. De
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Foto: AbsolutVision via Unsplash

”

Jag vill ta mina erfarenheter och
berätta för andra om hur samhället
funkar.

OM FÖRENINGEN:
Aktiviteter: Stöd till somalier i
Biskopsgården, föreningsvandringar,
sociala aktiviteter, läxhjälp

Muhamud berättar att alla som vill kan bli
medlemmar i föreningen. Men det är en fördel
om man kan prata somaliska, då de brukar prata
somaliska på sina möten.
Så hur går man tillväga om man vill ha stöd från
föreningen?
- Det är bara att komma till oss. Maila oss. Vi kan
ordna ett personligt möte, eller prata i telefon, säger
Muhamud Haji.

Var: Ingen egen lokal
Vem kan delta: Alla
Startade: 2012
Kontakt: Mail:
handledning@hotmail.com
Läs mer: Föreningen har ingen
hemsida eller sociala medier

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN

134

RÖ
STA
!

Övriga

POLITISKA
PARTIFÖRENINGAR

Källa: Valmyndigheten

RIKSDAGEN

I BISKOPSGÅRDEN

Politiska partier är också ideella föreningar. Partiföreningarna
och deras ungdomsförbund är viktiga organisationer i vår demokrati.
Genom dem kan vi vara med och påverka politiken som medlemmar
och självklart genom att rösta när det är val. Du eller din förening
kan också påverka politiken genom att kontakta dina politiker
eller tjänstemän direkt, eller till exempel lämna och rösta på
Göteborgsförlag på Göteborgs stads hemsida.
Några politiska partier har lokala partiföreningar i vårt område:
Socialdemokraterna Göteborg har en stadsdelsförening i Biskopsgården
Hemsida: www.socialdemokraternagoteborg.se/biskopsgardens-sdf
Vänsterpartiet Göteborg har en lokal partiförening för Biskopsgården-Torslanda
Hemsida: www.biskopsgarden.vansterpartiet.se
Moderaterna i Göteborg har en lokal partiförening för Lundby- Biskopsgården
Hemsida: www.facebook.com/ModeraternaLundbyBiskopsgarden
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Söndagen den 11 september 2022 är det val.

Då röstar man i tre val; till riksdagen, regionen och kommunen.
Du kan läsa mer om valen i Sverige på Valmyndighetens hemsida
www.val.se. Här finns information på flera språk. Här kan du också
se resultaten från tidigare val, till exempel valet 2018. Du kan se
valresultaten för hela Sverige men också för lokala områden.
Ovan ser du valresultatet för Norra Biskopsgården i riksdagsvalet
2018. Då röstade bara drygt hälften av dem som fick rösta.
Vid valet 2022 hoppas vi att många fler röstar!

Övriga partiföreningar som finns i Göteborg
hittar du enkelt på nätet.
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Mötesplats

Illustration: Caroline Röstlund
Foto: Lo Birgersson

BISKOPSGÅRDENS BIBLIOTEK
Biskopsgårdens bibliotek är en populär mötesplats i
Biskopsgården. Hit är alla välkomna att låna böcker på
många språk, ljudböcker, tidningar, filmer och TVspel. Här kan du också söka information och kunskap,
använda datorerna, kopiera och skanna dokument,
plugga, träffas och delta i olika aktiviteter som alla är
kostnadsfria.
Biblioteket ordnar regelbundet författarkvällar och
föreläsningar för vuxna och sagostunder, barnteater och
olika aktiviteter för barn och unga under skolloven.
På biblioteket finns också läxhjälp, främst för barn
men även för vuxna, i samarbete med Röda Korsets
Ungdomsförbund och Mattecentrum.
För personer som vill lära sig ett nytt språk har
Biskopsgårdens bibliotek flera aktiviteter att välja bland:
svenska språkcaféet och bokcirkel på lätt svenska i
samarbete med Vuxna i Lärande (ViL). Det finns gratis
nybörjarkurser i engelska, arabiska och somaliska
och digitalt hantverkscafé på lätt svenska i samarbete
med Biblioteksvännerna i Biskopsgården och flera
studieförbund.
Barnbibliotekarien gör hembesök till barnfamiljer
i Biskopsgården när barnet är 6 och 11 månader
(Bokstart). Äldre och andra som har svårt att ta sig
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OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Bibliotek
Var: Vårvädersgatan 3
För vem: Alla

BISKOPSGÅRDENS KYRKA
Biskopsgårdens kyrka är en öppen mötesplats som
samverkar för det goda samhället. Kyrkans aktiviteter
ger möjlighet att bryta ensamhet, skapa gemenskap och
trygghet. Här möts barn, unga, vuxna och äldre för att ta
del av ett rikt utbud av kulturell mångfald som är öppen
för alla, med eller utan tro; alla är lika välkomna.

Kontakt:
Informationsdisken,
telefon: 0313666100
Bibliotekschef Olivera Djudja,
telefon: 0313666102
mail: biskopsgarden.bibliotek@
kultur.goteborg.se

Barnrytmik för de mindre barnen på 0-2 år och 3-5
år. Barnkören Kören “Sparkling” i samarbete med
Ryaskolan, för barn i årskurs 2 till 5. Kyrkan har även
Kyrkfritids på torsdagar för årskurs 3-7, där de unga
kan göra läxor, baka, pyssla och spela spel och musik.
Ungdomsverksamhet finns i samarbete med hela Lundby
församling.

Läs mer: ”Biskopsbibblan” på
Facebook och Instagram

Verksamhet för vuxna och äldre är bland annat; öppen
kyrka innan tisdagens sopplunch, gemenskapsträff efter
andakt på onsdagar, café på fredagar med program och
gudstjänst på söndagar. Konsertserien Världens Toner en
söndag i månaden.

till biblioteket kan få hjälp genom hembesök (Boken
kommer).
Med appen Biblioteket är det lätt att söka och reservera
böcker och förlänga lån. Lånekortet ger tillgång till
en mängd digitala resurser. Allt från gratis film på
cineasterna.se, tidningar från hela världen via Press
Reader till språkkurser på Utalk.

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Kyrka
Var: Vårvädersgatan 3
För vem: Alla
Kontakt: Diakon Anna Merkander,
telefon: 0317318541,
mail: anna.merkander@svenskakyrkan.se
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/
lundby/biskopsgardens-kyrka

Kyrkan ordnar också aktiviteter för barn och vuxna en
gång i månaden på torsdagar. De har även en kammarkör
som träffas en kväll i veckan och projektkör för vuxna i
perioder.
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Mötesplats

Foto: Katie Rodriguez via Unsplash
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BYGGLEKPLATSEN
Det finns fem bemannade parklekar i Göteborg, och
den ena ligger i Långströmsparken i Biskopsgården Bygglekplatsen.
Bygglekplatsen är en öppen kreativ verksamhet med
utbildad personal. Här möts människor och skapar
tillsammans. Här finns material för barnen att bygga med
och lekredskap som personalen och barnen själva har
byggt. Träkojor, smycken, lådbilar... endast fantasin sätter
gränserna.
Verktyg, cyklar, bollar och spel finns för utlåning på
platsen. Alla är välkomna, gammal som ung.
På platsen har Bygglekplatsen en egen parkstuga och
lekyta där all kreativ verksamhet äger rum. Här får barn
och unga, familjer eller enskilda skapa tillsammans med
personal, och får möjligheten att testa olika material och
verktyg. De får träna på sin färdighet och fantasi, och inte
minst träffa och lära känna andra från närområdet.
Verksamheten pågår under alla årstider, inomhus
som utomhus, måndag till torsdag klockan 11 till 17.
Bemannad bygglekplats med utbildad personal innebär
inte enbart aktivitet utan även att platsen blir levande och
trygg för alla, barn som vuxna.
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OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Bemannad bygglekplats
med öppen verksamhet
Var: Badvädersgatan 7
För vem: Alla
Kontakt: Marie-Louise Bergström,
telefon: 0313666333,
mail: bygglekplats@socialhisingen.
goteborg.se

Läs mer: ”Bygglekplatsen” på
Facebook och Instagram

I parkstugan på Bygglekplatsen finns även ett
kommunalt bibliotek, “Västra Hisingens minsta
bibliotek” som det kallas.

FIXOTEKET
Fixoteket är en plats i Bostadsbolagets regi, dit man kan
gå för att laga, låna, byta och bygga. Alltså; laga kläder
och saker, låna verktyg, byta kläder i byteshörnan och
bygga nya saker.
På Fixoteket kan du låna verktyg för att reparera och göra
om dina saker på plats i Fixoteket. Till exempel kläder,
möbler, hushållselektronik och cyklar. Du kan också
låna med dig vissa verktyg och maskiner hem. Verktyg
som finns att låna är bland annat: hammare, borrmaskin,
slipmaskin, skruvmejsel, slagborr, värmepistol, symaskin
och säckkärra.
I byteshörnan kan du lämna in dina gamla (hela och
rena) kläder, köksgeråd, hemelektronik, mindre möbler,
prydnadssaker, leksaker och sportartiklar som du inte
längre behöver, och ta med dig något annat i utbyte.

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Plats där man kan låna
verktyg, laga och bygga saker
Var: Godvädersgatan 24
För vem: Alla
Kontakt: Bostadsbolagets
utvecklingsledare i Norra
Biskopsgården, telefon: 0317315413
Läs mer: www.bostadsbolaget.se/
for-hyresgaster/fixoteket

Fixoteket är öppet flera dagar i veckan, på eftermiddagar
och kvällar. De ordnar även kurser och workshops med
koppling till hantverk och återbruk.

Alla är varmt välkomna till Bygglekplatsen i
Långströmsparken!
FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLA
i Biskopsgården

På Vårväderstorget, vägg i vägg med biblioteket en
trappa upp, ligger folkhögskolan i Biskopsgården. En
skola för vuxna över 18 år.
På folkhögskolan studerar 130 deltagare. Här kan
man läsa svenska för invandrare, Sfi, som erbjuds på
B-, C- och D nivå. Här finns också möjlighet att läsa
allmän kurs både på grund och gymnasienivå. Då läser
man svenska/svenska som andra språk, matematik,
samhällskunskap, historia, naturkunskap och engelska.
Efter tre års studier på gymnasienivå kan man få
grundläggande behörighet till högskolestudier.
Dessutom finns en yrkesutbildning inom vård och
omsorg där du kan läsa till vårdbiträde och samtidigt få
språkstöd.
Folkhögskolan samarbetar med biblioteket och andra
lokala aktörer. Folkhögskolan har flera klassrum,
handikappanpassad toalett, vilrum och kök.

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Folkhögskola
Var: Vårväderstorget 3, en trappa
upp, hiss finns
För vem: Vuxenstuderande och
lokala aktörer
Kontakt: Mail: ali.amiri-mosavi@
vgregion.se
Läs mer: www.gbg.fhsk.se/skolan/

biskopsgarden/

LÄNSMANSGÅRDENS KYRKA
Länsmansgårdens kyrka vill verka för det goda
samhället med socialt ansvar där kyrkans aktiviteter
ger möjlighet att bryta ensamhet, skapa gemenskap och
trygghet. Den vill finnas för alla – med önskan om att
alla ska bli sedda och känna en tillhörighet. Alla är lika
välkomna.
Aktiviteter anordnas flera gånger i veckan där
barnfamiljer, barn och unga, och vuxna har möjlighet
att mötas under samma tak. Här finns barnkören “Stars”
för barn mellan 6-12 år. ”Liten & stor”, med lek, mys,
småprat och frukost, samt rytmik för de mindre barnen
mellan 0-5 år (med förälder). ”Kyrkfritids” med pyssel
och spel för barn mellan 6-12 år. Andra verksamheter är
andakter och gudstjänster, ”Tisdagsträffen”, ”Kyrkkaffé”,
samt språkcafé med nytt samtalsämne varje vecka och
personal som kan tala flera språk (bland annat arabiska
och spanska).

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Kyrka
Var: Klimatgatan 1, på
Länsmanstorget
För vem: Alla
Kontakt: Karin Ulfheden, präst
och distriktschef, telefon: 0317316861,
mail: karin.ulfheden@svenskakyrkan.se
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/
lundby/om-lansmansgardens-distrikt

Hit är alla varmt välkomna för att samtala över en kopp
kaffe, finna nya vänner, få stöd i sin vardag, tända ett ljus
eller bara få vara.
Möjlighet för ideellt engagemang finns för den som är
intresserad.
141

FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN

142

Mötesplats

Foto: Rebecca Sutton

Foto: Gülüzar Tuna

MONSUNEN
Monsunens träffpunkt är en mötesplats som har funnits
sedan 1987. Halva huset är trygghetsboende och andra
halvan är 70+boende med cirka 80 lägenheter.
Peter Lindblom som är äldrekonsulent har även hand om
Monsunens träffpunkt. All aktivitet och underhållning på
Monsunens träffpunkt sker på bottenplan i matsalen eller
i samlingssalen. På väggen i entrén finns ett program
och en lista på aktiviteter som man kan skriva upp
sig på. Dator finns tillgänglig i hallen och det finns ett
samtalsrum i lokalen.
Matsalen är öppen även för allmänheten under vardagar
klockan 12 till 13:30, då man kan köpa lunch. Inför
helgen kan man beställa mat som hämtas på fredagen.
(Under pandemin kan man inte äta där, utan man köper
med sig matlådor istället).
I samlingssalen bedrivs föreläsningar, musikuppträdande,
fika med mera. Aktiviteterna anordnas av träffpunktens
personal eller av föreningar och frivilliga. Föreningar
som bedriver aktivitet får använda lokalen gratis om
deras aktivitet riktar till seniorer.
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OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Träffpunkt för äldre och
seniorer. Lunchrestaurang, café,
föreläsningar, musik, hantverk, m.m.
Var: Blidvädersgatan 16
För vem: Äldre, seniorer
Kontakt: Peter Lindblom,
telefon: 0313666353,
mail: peter.lindblom@aldrevardomsorg.
goteborg.se

Läs mer: https://goteborg.se/
wps/portal/enhetssida/monsunen

Man behöver inte vara medlem för att ta del av
Monsunens aktiviteter och det mesta är gratis.
Monsunen erbjuder även gympa i lokalen, boule, och
promenader. Utomhus finns en fin trädgård med bra
utrymme där folk kan samlas och umgås.

ORKANEN
Orkanen är en mötesplats som Bostadsbolaget driver,
som främst riktar sig till Bostadsbolagets hyresgäster i
norra Biskopsgården.

OM MÖTESPLATSEN:

Lokalen invigdes 2018 och har plats för 100 personer.
Den skapades för att möta invånarnas stora behov av fler
mötesplatser.

Typ: Plats för sociala aktiviteter

Orkanen kan användas för olika typer av aktiviteter
som riktar sig till personer som bor i området. Det är
gratis för Bostadsbolagets hyresgäster att låna lokalen.
Det är inte tillåtet att ordna slutna träffar eller privata
arrangemang. Aktiviteterna behöver vara öppna för
alla att delta i, men det går också bra att rikta sig till en
specifik målgrupp.

För vem: Främst för Bostadsbolagets hyresgäster

Det sker en del återkommande aktiviteter i Orkanen;
mötesplats för tjejer och kvinnor, träning för kvinnor,
läxhjälp och Stadsmissionens pappaprojekt.
Bostadsbolagets trygghetsvärdar har även öppet hus för
barn och unga i Orkanen varje vecka.

Var: Godvädersgatan 24, norra
Biskopsgården

Kontakt: Bostadsbolagets utvecklingsledare i Norra Biskopsgården,
telefon: 0317315413
Läs mer: www.bostadsbolaget.se/
vara-omraden/hisingen/
norra-biskopsgarden
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Foto: Beata Sandegård
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SJUMILAHALLEN
Sjumilahallen är en 800 kvadratmeter stor hall som
ligger i anslutning till Sjumilaskolan i Biskopsgården,
nära Friskväderstorget. Hallen har ett kafé, läktare
med 300 sittplatser, ett stort aktivitetsrum på 100
kvadratmeter samt en foajé.
Hallen är tillgänglighetsanpassad så att personer med
olika typer av funktionsnedsättningar kan komma åt alla
utrymmen.
Idag är det framför allt sportföreningar som har
verksamhet i Sjumilahallen, och hallen beskrivs som
en idrottshall på Göteborgs Stads hemsida. Men när
hallen invigdes 2011 var planerna annorlunda. Under
2008 deltog boende i stadsdelen i invånargrupper
som arbetade fram förslag utifrån de lokala behoven i
Biskopsgården. Ett allaktivitetshus var ett av förslagen.
När hallen invigdes beskrevs den som ett allaktivitetshus
som skulle bli en bra mötesplats för alla, där alla inom
kultur och idrott kunde samlas. Nu återstår att se hur
Sjumilahallens framtid kommer att se ut.
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OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Sport- och evenemangshall
Var: Friskväderstorget 13
För vem: Alla
Kontakt: Telefon: 0313682252
Läs mer: www.goteborg.se, och
klicka dig vidare till Idrotts- och
föreningsförvaltningen

SKOLA SOM ARENA
Landamäre- & Svartedalsskolan

Skola som arenas syfte är att stärka upp skolans
kompensatoriska uppdrag och att få fler barn att lyckas i
skolan. Syftet är även att öka barns möjlighet och rätt till
en meningsfull fritid oh stärka nätverk och sammanhang
för de viktiga vuxna runt barnen.
Skolorna som deltar i “Skola som arena” samverkar med
fritidsklubbar, föreningar, bostadsbolag, näringsliv och
universitet. Alla vill stärka närområdet för att ge fler barn
goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid.
I Biskopsgården ingår Svartedalsskolan och
Landamäreskolan i denna satsning. Målet är att skapa
bättre föräldradialog och relation som i sin tur skapar
förtroende och tryggare samvaro för barnen.
Skolorna ska öppna upp sina lokaler för att bli ett
aktivitetscenter i samverkan med föreningar i området.
Föreningarna anordnar aktiviteter som exempelvis
bokcirkel, matlagning, fysisk aktivitet eller annat, för
skolelever, familjer och privatpersoner.
Skola som arena erbjuder samarbetande föreningar gratis
lokal för att berika barn, unga och familjers fritidsliv. All
aktivitet ska vara kostnadsfri.

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Föreningar och privatpersoner
kan ordna kostnadsfria aktiviteter
(idrott, kultur, läxhjälp, mm) i
skolornas lokaler
Var: Landamäreskolan, Daggdroppegatan 28. Svartedalsskolan,
Svartedalsgatan 4
För vem: Barn, unga och familjer
Kontakt: Linn Helenesdotter,
mail: linn.helenesdotter@grundskola.
goteborg.se.

Beata Sandegård,
mail: beata.sandegard@grundskola.
goteborg.se

Läs mer: www.goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/jamlikt-goteborg
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STADSMISSIONEN
Göteborgs Stadsmission har många olika verksamheter
i Göteborg och dess kranskommuner. Fyra verksamheter
finns i Biskopsgården.
På Vårväderstorget har Stadsmissionens second hand
återuppstått med en tillfällig butik. Den ingår i projektet
Grön omställning som erbjuder praktik och teori inom
hållbarhet till unga vuxna. Detta är ett samverkansprojekt
med Göteborgslokaler, Arbetsmarknad och
vuxenutbildning samt Konsument och medborgarservice.
- Stadsmissionen satsar på barn och deras föräldrar.
På Ryaskolan erbjuds studiestöd för Ryaskolans
mellanstadieelever två gånger i veckan, på tisdagar
och torsdagar, direkt efter skoltid, säger Rend Babker,
som samordnar Stadsmissionens verksamhet i norra
Biskopsgården.
På lördagar samlas pappor och barn på Orkanen på
Godvädersgatan 24 och har aktiviteter ihop. De umgås,
leker, äter tillsammans och gör olika utomhusaktiviteter
och utflykter tillsammans med Stadsmissionens
flerspråkiga kulturtolkar. Aktiviteterna är kostnadsfria
och bygger på deltagarnas egna önskemål.
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STUDIEFRÄMJANDET

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Stöd och aktiviteter för
barnfamiljer
Var: Godvädersgatan 1
För vem: Barn och föräldrar i
Biskopsgården
Kontakt: Rend Babker,
mail: rend.babker@stadsmissionen.org
Läs mer: www.stadsmissionen.org

I Bostadsbolagets lokal på Dimvädersgatan 46
nära Sjumilaskolan, erbjuder Studiefrämjandet stöd
till folkbildning och studiecirklar. Lokalen ligger i
bottenplan på hyreshuset i rött tegel. Här finns mötesrum
med pentry och toalett (ej handikappanpassat).
Föreningar och vängrupper kan kontakta Reza Rahimi
på Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad och få använda
lokalen för att ordna studiecirklar, kurser, bokcirklar och
liknande. Studiefrämjandet hjälper grupper att komma
igång. De kan hjälpa till med andra mötesplatser också.

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Lokal för folkbildning och
studiecirklar
Var: Dimvädersgatan 46. Närmaste
hållplats är Väderilsgatan
För vem: Föreningar och kamratgrupper
Kontakt: Maila: reza.rahimi@
studieframjandet.se
Läs mer: www.studieframjandet.se

- Nu startar vi en ny verksamhet på Godvädersgatan 1,
i Neutralas gamla föreningslokal, berättar Rend. Här
kommer vi att bjuda in boende att vara med och utveckla
verksamheten. Främst kommer vi att rikta in oss på
aktiviteter och stöd för barn och deras familjer.
Göteborgs Stadsmission har även en omfattande
volontärverksamhet. Lediga volontäruppdrag hittar du
på Volontärbyråns hemsida.
FÖRENINGAR I BISKOPSGARDEN
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VARVINDENS FRITIDSGÅRD
Vårvindens fritidsgård är en av Västsveriges två
största ungdomsgårdar. Sett utifrån säger byggnaden
inte mycket, men väl inne utgör den stora rymliga ytor
med möjlighet för många olika aktiviteter. Där finns
en idrottshall, danssal, teatersal, replokal, studio och
sånglokal, kreativ verkstad, tv-spelrum, pingisrum och
samlingsrum.
Med sex stycken fritidspedagoger och fyra teamledare
på plats får ungdomar från 12 till 20 år möjlighet att
skapa en meningsfull och delaktig fritid oavsett om det
är läxhjälp, spela tv-spel, spela in musik eller träffas och
umgås med kompisar tillsammans med fritidspedagoger
i en trygg miljö.
Ingången till fritidsgården är genom caféet och där finns
alltid en fritidsledare som ser till att nya ungdomar
får läsa en överenskommelse för vad deras vistelse på
fritidsgården innebär. De får också med sig dokumentet
hem till sina föräldrar för underskrift. Det är nolltolerans
för mobbing och fult beetende, och målet är att skapa en
trivsam och trygg miljö för alla.

Det finns även verksamhet under de större skolloven då
ungdomar tillsammans med fritidspedagoger planerar
och genomför olika aktiviteter. Under sommarloven
planeras större aktiviteter med en längre utflykt utanför
Göteborg.
Projektkontor är annan aktivitet där ungdomar och
personal träffas en gång i veckan för att planera och
leda ett projekt från start till slut. Det kan vara allt från
mindre till större projekt.
Fritidspedagogerna samverkar med andra föreningar
och verksamhet såsom trygghetsskapande verksamhet,
Hisingens unga ledare, Skolan som arena samt
Medborgarkontoret.
Bra att känna till: under dagtid är Vårvindens fritidsgård
en mötesplats för allmänheten med möjlighet att fika på
Café 67 måndag till fredag kl. 9 till 15. Träna på gymmet
med tillgång till bastu. Gå med föreningar som snickrar,
dansar eller bara umgås med föreningsmedlemmar som
har sina aktiviteter här. Sporthall och mötesrum av olika
storlek kan hyras både av föreningar och privatpersoner.

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: All slags ungdomsverksamhet
och viss uthyrning av lokaler för
föreningar och privatpersoner
Var: Vårvindens fritidsgård,
Daggdroppegatan 3, Göteborg
För vem: Ungdomar från 12-20 år
Kontakt: Fritidsverksamhetens
telefon: 0702700159,
mail: varvindensfritidsgard@
socialhisingen.goteborg.se.

För lokalbokning kontakta Lena
Hansson, telefon: 0313666116
Läs mer: https://goteborg.se/wps/
portal/enhetssida/varvindensfritidsgard

Lokalerna intill drivs av daglig verksamhet.
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VÅRVÄDERSGATANS FRUKTLUND
Fruktlunden är en grön oas som ligger vid
Vårväderstorget i Biskopsgården. Följ körsbärsallén
från lekplatsen och kyrkan vid Vårväderstorget så
kommer du till fruktlunden. Där ligger den i en vacker
liten park mellan bostadshusen på Vårvädersgatan och
Blidvädersgatan.
I fruktlunden finns sex äppelträd, tre päronträd, fyra
plommonträd och tre mullbärsträd som planterades
2013. Här finns även flera äldre körsbärsträd och almar
och lindar. Frukten och bären är alla välkomna att
plocka.
Fruktlunden är en uppskattad mötesplats för alla åldrar.
Här har Odlarföreningen i Biskopsgården sin stadsodling
och Bostadsbolaget har en pallkragsodling för sina
hyresgäster. Bostadsbolaget har också en visningsbikupa
som sköts av Beepartners.
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OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Fruktlund

Foto: Rebecca Sutton

WARTAGÅRDEN
Wartagården är ett hus som ligger i anslutning till
Sälöfjordsplan på Södra Sälöfjordsgatan. Huset ägs
och förvaltas av tre de tre idrottsföreningarna IF
Warta (fotboll), HP Warta (handboll) och BTK Warta
(bordtennis).

För vem: Alla

Wartagården kan hyras för många olika aktiviteter, både
på dag- och kvällstid. Här finns en stor sal med plats för
130 sittande gäster. Det finns en scen för framträdanden,
och ett välutrustat kök.

Kontakt: Göteborgs stads
kontaktcenter, telefon: 0313650000

Lokalen har tillgänglighetsanpassad entré och WC.

Läs mer: www.goteborg.se/
fruktlundar

I anslutning till huset finns 14 gratis parkeringsplatser för
de som nyttjar huset.

Var: Närmaste hållplats är
Vårväderstorget

OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Lokal att hyra för event och
aktiviteter
Var: Södra sälöfjordsgatan 29
För vem: Alla
Kontakt: Mail: info@wartagarden.se
Läs mer: www.wartagarden.se

Wartagården kan man hyra för enstaka tillfällen såsom
fester, dop och kalas. Men det går också att boka
upprepade gånger för till exempel kurser, träningar och
andra regelbundna aktiviteter. Både privatpersoner och
föreningar kan hyra Wartagården.
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Foton: Anna Jernström och Emmelie Falk

SVARTE MOSSE
Svarte Mosse är ett naturområde som ligger i
Biskopsgården. Här finns varierad natur med en liten sjö,
skog, hällmarker, kärr och tjärnar.
Området har fått sitt namn från sjön Svarte Mosse som
ligger nära de stora bostadsområdena. Här på sjön får
fåglarna en fristad och under sommarhalvåret kan man
bland annat få se knölsvan, sothöna, skäggdopping, vigg
och skrattmås.
I skogsområdet, som också kallas för Sjumilaskogen,
finns många fina löpspår och naturstigar från 2 till 11
kilometer långa, där man kan jogga eller vandra. Här
finns många skyddsvärda djur- och växtarter. Här växer
bland annat björk, ek, tall, hassel och brakved.
I våtmarkerna kan du hitta växter som pors, tuvull
och sileshår. Du kan också hitta de sällsynta arterna
klockgentiana och alkonblåvinge i de så kallade
“fukthedsområdena”. Alkonblåvinge är en fjäril som
bara lägger sina ägg på den vackert blommande
klockgentianan. I skogen hittar du också fornborgen
“Stora Vette” från år 500.
Välkommen till ett av Göteborgs finaste naturområden!
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OM MÖTESPLATSEN:
Typ: Naturområde och
stadsdelspark
Var: Närmaste hållplatser är Friskväderstorget, Temperaturgatan och
Väderilsgatan
För vem: Alla
Kontakt: Göteborgs stads
kontaktcenter, telefon: 0313650000
Läs mer: www.goteborg.se/
parkochnatur

APPTIPS:

Lekplatsen
Göteborg
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NATUROMRÅDET
TUVE
HISINGSPARKEN

Ett naturskönt rekreationsområde med löpspår och naturstigar
Närmaste hållplatser: Friskväderstorget, Väderilsgatan, Temperaturgatan

9

2
1

1 LÄNSMANSGÅRDENS MOTIONSCENTRUM

Länsmanstorget

Idrottanläggning med omklädning, dusch och bastu. Här finns
ett elljusspår och flera motionsslingor i närheten

3

6 ENTREN TILL SVARTE MOSSE FRÅN FLYGVÄDERGATAN
Här finns en basketplan, fotbollsplan, beachvolleyplan, grillplats
och stora gräsytor med gott om plats för picknick, bollekar och
större evenemang som till exempel Biskopsgårdens dag

4
SÖRRED

10

2

TOLERED

5
7
6

SVARTE MOSSE UTEGYM
Ett naturgym med fyra träningsredskap i trä och
metall

3 LÄNSMANSGÅRDENS IP

Friskväderstorget

Ligger i anslutning till sjön Svarte Mosse. Här finns en
11-mannakonstgräsplan och en 11-mannagräsplan som kan
bokas av föreningar, skolor och privatpersoner

4 HINDERBANA
8

Hinderbana för alla åldrar längs Länsmansgårdens
idrottsplats

Väderlekstorget

5 SJÖN SVARTE MOSSE
Här finns ett rikt fågelliv och en populär promenadväg längs
stranden

7 LEKPLATSER VID ENTRÈN TILL SVARTE MOSSE
Här finns två lekplatser. Den ena har en interaktiv dansyta med
musik, gungor, rutschkana, klätterställning och annat kul. Den
andra har gungor och klätterställningar i trä

8 UTEKLASSRUM MED GRILLPLATS
Här finns sittstockar med grillplats, insektshotell
och uppsatta fågelholkar

9 STORA VETTE
Fornminne. Ett 3000 år gammalt gravröse från bronsåldern.
Stenmuren som går söderut från Stora Vette markerade
riksgränsen mellan Sverige och Norge fram till år 1658

10 FORNBORG
Fornminne. På en liten bergstopp finns rester av en fornborg som
troligen fungerade som befästning omkring 500 e. Kr.

Vårväderstorget
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TUVE

5 LÄNSMANSGÅRDENS KYRKA

HISINGSPARKEN

ANDRA PLATSER I

BISKOPSGÅRDEN

Se sidan 142

6 SJUMILASKOLAN
Grundskola i norra Biskopsgården med klasser från förskoleklass till årskurs nio

7 SJUMILAHALLEN
Se sidan 145

8 FOTBOLLSPLAN/COURT

Utanför Sjumilahallen finns finns bollplan, streetbasketplan,
läktare och parkbänkar. Närmaste hållplats: Väderilsgatan

3

1

Nyanlagd bollplan för allsidig användning mellan gårdarna
Godvädersgatan

4

5

34

9 BOLLPLAN

Länsmanstorget

15

10 BASKETPLAN
Nyanlagd basketplan bredvid bollplanen och gårdarna
Godvädersgatan 33 och Dimvädersgatan 53

SÖRRED

2
TOLERED

13
10 8 7
9 12 6
14 17 16
11

11 FIXOTEKET
Se sidan 140

12 ORKANEN
Se sidan 144

Friskväderstorget

13 STUDIEFRÄMJANDET
Se sidan 148

14 ÖPPNA FÖRSKOLAN VÄLKOMSTEN

18

Verksamheten vänder sig till dig med barn mellan 0 och 6
år. Helt kostnadsfria aktiviteter

Väderlekstorget 19

25
23

20
22 21

Vårväderstorget 29

26 27
28
30
32
31

15 SVARTEDALSSKOLAN
24

1 PARKLEKEN I LÄNSMANSGÅRDEN
33
KYRKBYN

Lekpark/park och samlingsplats. Sandlåda, lekstugor,
grillplats med parkbänkar och en vacker odling.
Den obemannade parklekstugan från 50-talet har
Friluftsfrämjandet tidigare använt i många år

2 UTEGYM OCH LEKPARK

Bostadsbolagets utegym mellan bostadshusen erbjuder 13
redskap för allsidig träning. Intill finns även stenskulpturer
och lekpark för barnen

3 LANDAMÄRESKOLAN

BRÄCKE

Skola med prisbelönt arkitektur och nya fina lokaler. Från
förskoleklass till årskurs tre i grund- och särskola

4 VÅRVINDENS FRITIDSGÅRD
Se sidan 149
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16 LÅNGSTRÖMSPARKEN
I Långströmsparken finns stora gräsytor, en hinderbana,
lekpark, sandlåda och ett vackert sittdäck. I anslutning
ligger Bygglekplatsen och Långströmsgatans odlarförening

17 BYGGLEKPLATSEN
Bygglekplatsen är en bemannad kommunal verksamhet
öppen för alla måndag till torsdag kl. 11-17. Här finns också
stadens minsta bibliotek - lekplatsbiblioteket

18 JÄTTESTENSSKOLAN
Grundskola, från förskoleklass till årskurs nio

19 BOLLPLAN
Upprustad och fräsch bollplan nära Mildvädersgatan 7

ÄL
V

20 ALLAKTIVITETSPLAN

GÖ
TA

RÖDJAN

Grundskola med särskola vid Länsmansgården med nybyggda och fräscha lokaler i innovativ design med en stor
skolgård, från årskurs fyra till nio

21 HÖSTVÄDERSGATAN 1
Här finns Socialförvaltningen Hisingen, Äldre- samt vård- och
omsorgsförvaltningen, och Förvaltningen för funktionsstöd. Här
finns även vårdcentral, apotek och öppna förskolan Utsikten

22 MEDBORGARKONTORET
På Medborgarkontoret kan du få svar på dina frågor om
kommunens verksamheter, vägledning i samhället om du inte
vet vart du ska vända dig

23 UPPTAKT
Resursenheten Unga, Blåsvädersgatan 1
Erbjuder råd och stödsamtal för unga 12-25 år och deras
föräldrar för att förebygga kriminalitet, missbruk och psykisk
ohälsa hos unga

24 FORNMINNEN
Runda stensättningar, gravar från tiden 1000 f.Kr-200 e.Kr.
Hällkista från yngre stenåldern. En ca 3500 år gammal grav

25 RYASKOLAN

Grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 med fem fritidshem. Idrottshall finns även för uthyrning av privatpersoner,
föreningar och företag

26 BISKOPSGÅRDENS BIBLIOTEK
Se sidan 137

27 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLA I BISKOPSGÅRDEN
Se sidan 141

28 BISKOPSGÅRDENS KYRKA
Se sidan 138

29 MONSUNEN
Se sidan 143

30 FRUKTLUNDEN NÄRA VÅRVÄDERSTORGET
Följ körsbärsallén från lekplatsen och kyrkan vid Vårväderstorget till fruktlunden. I den lilla park växter flera fruktträd,
almar och lindar och bärbuskar

31 BLIDVÄDERSPLAN
En av Göteborgs 35 bollplaner med konstgräs för 11-mannaspel.
God belysning. Ny hinderbana intill. Närmaste hållplatser:
Hagelvädersgatan och Vårväderstorget

32 BRÄCKEBERGET
En lummig genväg från Vårväderstorget till Bräcke. Kallas även
Duvberget

33 WARTAGÅRDEN
Se sidan 152

34 NYA SKOLAN LÄNSMANSGÅRDEN
En F-3-skola med cirka 250 elever och 35
personal. Skolan har en helt nybyggd skolgård
och idrottsplaner. Kommer i framtiden växa
till en F-6-skola

En cirkulär allaktivitetsplan mellan bostadsområdet Höstvädersgatan 15 och 53
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LÄXHJÄLP
I BISKOPSGÅRDEN

BISKOPSGÅRDENS BIBLIOTEK

NEUTRALA UNGDOMSFÖRENINGEN

PEDAGOGEN

När: Torsdagar kl. 17-19
Vilka ämnen: Matematik
För vem: Alla som studerar matematik
Adress: Vårväderstorget 3
Kontakt: goteborg@mattecentrum.se
Läs mer: www.mattecentrum.se och
www.pluggakuten.se

När: Tisdagar och torsdagar, kl. 17.30-19.30
Vilka ämnen: Alla
För vem: Främst de som går i grundskolan och
gymnasiet
Adress: Neutrala Ungdomsföreningens lokal,
Flygvädersgatan 8
Kontakt: laxhjalpnorrabiskopsgarden@outlook.com
Läs mer: www.neutrala.se/den-dagligaverksamheten/laxlasning och www.läxhjälponline.se

När: Torsdagar kl. 17-20
Vilka ämnen: Alla
För vem: Högstadieelever, främst från
Svartedalsskolan
Adress: Pedagogen, Västra Hamngatan 25
Kontakt: Girma Berhanu, telefon: 031786 23 25,
mail: girma.berhanu@ped.gu.se
Läs mer: www.gu.se/en/about/find/
staff/girmaberhanu

BISKOPSGÅRDENS BIBLIOTEK

BRÄMAREGÅRDENS FC

PLUGGAKUTEN.SE

STIFTELSEN LÄXHJÄLPEN

När: Måndagar och onsdagar, kl. 17-19
Vilka ämnen: Alla
För vem: Främst de som går i grundskolan och
gymnasiet. Hjälper också i andra hand de som
läser på komvux, SFI eller liknande
Adress: Vårväderstorget 3
Kontakt: laxhjalpbiskopsgarden@gmail.com
Läs mer: www.rkuf.se/goteborg/laxhjalp-2 och
www.läxhjälponline.se www.pluggakuten.se

När: Måndagar kl. 16-18
Vilka ämnen: Alla. Mellanmål och kostutbildning ingår i läxhjälpen
För vem: Barn under 15 år
Adress: Brämaregårdens klubbstuga,
Blidvädersgatan 66
Kontakt: bramaregarden@hotmail.com
Läs mer: www.svenskalag.se/bfc-laxhjalp

När: Varje dag
Vilka ämnen: Många olika ämnen
För vem: Alla
Adress: www.pluggakuten.se
Kontakt: info@mattecentrum.se
Läs mer: www.pluggakuten.se

När: Fyra schemalagda pass à 3 timmar i veckan
Vilka ämnen: Alla
För vem: Bara för elever på Ryaskolan och
Sjumilaskolan
Adress: Ryaskolan, Erik Väderhatts Gata 11
och Sjumilaskolan, Friskväderstorget 13
Kontakt: Ryaskolan och Sjumilaskolan
Läs mer: www.laxhjalpen.se

ANATOLIENS KVINNOR OCH
UNGDOMSFÖRENING
När: Vid behov
Vilka ämnen: Mest matte och svenska, även
datakurs för kvinnor vid behov
För vem: Barn, kvinnor
Adress: Gamla Tuvevägen 8
Kontakt: Elif Eken, telefon: 0739827115,
mail: anatoliens_kvinnor@hotmail.com
Läs mer: www.facebook.com/diyanetanadolu.kolu

Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF)
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Mattecentrum

Street Games Academy

Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF)

Online

Göteborgs universitet

Ryaskolan och Sjumilaskolan
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Extra tips

KULTURSKOLAN HISINGEN
I kulturskolan kan du få uttrycka, uppleva och upptäcka kultur i många olika former!
Du som är mellan 6 och 19 år och vill göra något roligt och kreativt på din fritid kan komma
till kulturskolan och måla, arbeta med keramik, filma, dansa, spela teater, sjunga, spela ett
instrument och mycket mer.
Det kostar 300 kr per termin. Om flera i familjen deltar i Kulturskolan så är maxbeloppet per
familj och termin 500 kr (2021).
Verksamheten sker i olika lokaler över hela Hisingen.
Det mesta av verksamheten kan anpassas för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

KULTURSKOLAN HISINGEN
Foto: Göteborgs stad

Telefon: 0313667089
Mail: kulturskolan.hisingen@grundskola.goteborg.se
Läs mer: www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/
kulturskolan

ÖPPNA FÖRSKOLOR
I BISKOPSGÅRDEN
I Biskopsgården finns två öppna förskolor; Välkomsten och Utsikten.
Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år.
Här är barnens lärande och utveckling i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn.
På öppna förskolan kan du också knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.
Det är gratis och du behöver inte anmäla dig i förväg.

VÄLKOMSTEN
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UTSIKTEN

Besöksadress: Vintervädersgatan 13

Besöksadress: Höstvädersgatan 1

Telefon: 0313666143 och 0722235946

Telefon: 0313666175

Läs mer: www.goteborg.se (Sök på “Öppna förskolan
Välkomsten”)

Läs mer: www.oppnaforskolanutsikten.blogspot.com

TILLSAMMANS I BISKOPSGÅRDEN.
Biskopsgården är en stadsdel med ett mycket rikt och aktivt föreningsliv. Den här
katalogen är till för dig som är nyfiken på Biskopsgårdens föreningsliv. Kanske vill du
engagera dig i en förening? Eller delta i någon av föreningarnas aktiviteter? Hitta en
förening som din förening kan samarbeta med? Eller så vill du bara få koll på allt fantastiskt som händer här i vår stadsdel. Finns inte föreningen du söker, så starta den!
Låt dig inspireras!
När du bläddrar i katalogen kommer du att få glimtar av allt som finns här i Biskopsgården. Det är en stadsdel som kännetecknas av sin öppenhet. Det är en stadsdel där
ungdomar och vuxna är aktiva i samhällsfrågor. En stadsdel där
kvinnor organiserar sig för varandra. En stadsdel där man kan delta i många olika
sporter och kulturaktiviteter.
Genom denna katalog och fortsatt samarbete vill vi också uppmärksamma och sprida
kunskap om det viktiga jobb föreningarna gör och vad det betyder för stadsdelen. Vi
vill tillsammans med politiker och tjänstemän skapa fler och bättre möjligheter för
föreningarna att bedriva och utveckla sin verksamhet och få ännu fler att engagera sig.

www.bibvannerna.se

www.foreningaribiskopsgarden.se

