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

Frågorna som föreningarna diskuterat och besvarat:
HUR FÖRBÄTTRAR VI LEVNADSVILLKOREN I BISKOPSGÅRDEN?
Hur är det att bo, leva och verka i Biskopsgården?
Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Vad vill ni utveckla i Biskopsgården? Ge gärna konkreta förslag.
Varför behövs det? På vilket sätt gör förslagen att det blir bättre?
Vems är ansvaret?
Hur kan föreningarna i Biskopsgården bidra? Vad behövs för att föreningarna ska kunna
bidra?
Vad kan ni själva tänka er att göra?
Vad är det vi pratar för lite om?
Vad är det vi pratar för mycket om?
Övriga kommentarer

Kontakt: info@bibvannerna.se
Webb: www.bibvannerna.se, www.foreningaribiskopsgarden.se

Materialet har tagits fram med stöd från Delegationen mot segregation. För innehållet ansvarar enbart författarna. Delegationen
mot segregation kan inte hållas ansvarig för informationen i materialet eller hur det kan komma att användas.

Gruppintervjuerna är en av insatserna i det utvecklingsarbete som genomförts tillsammans
med föreningar i Biskopsgården med stöd från Delegationen mot segregation från 15
juli 2020 till 15 april 2021 där vi har arbetat med att kartlägga, synliggöra och stärka
föreningslivet, lyfta det positiva i stadsdelen och bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Nu arbetar vi vidare med förnyat stöd från Delmos till 30 april 2022.
Läs mer om Biskopsgårdens rika föreningsliv på hemsidan www.foreningaribiskopsgarden.se
Där kan du bland annat ta del av den fullständiga versionen av gruppintervjuerna och
föreningskatalogen Föreningar i Biskopsgården - möjligheternas katalog.
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Hur är det att bo, verka och leva
i Biskopsgården?

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

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

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

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

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

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

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

“Vi känner att Biskopsgården med tiden blir mer och mer utstött från resterande
samhället. På sista tiden ser vi detta mycket. Vi känner oss oroliga för Biskopsgårdens
framtid. Man ser att säkerheten höjts i området med alla poliser som åker runt, det känns
som att Biskopsgården har blivit en farlig zon att vara på. Vi blir oroliga när våra barn när
de går ut.
En annan grej är att många svenskar lämnat Biskopsgården och det finns ingen blandning
längre som det var förut.” (Förening I1)
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Foto: Bib
lioteksv
ännerna

HUR FÖRBÄT TRAR VI LEVNADSVILLKOREN I

BISKOPSGÅRDEN?

3

Vad vill ni förändra i Biskopsgården?
Alla vill att Biskopsgården ska bli en trygg och säker stadsdel. Det positiva i stadsdelen
behöver också synliggöras mycket mer.

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Biblioteksvännerna

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

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

POP UP Bygglek på besök i fruktlunden
Foto: Biblioteksvännerna

Träning på utegymmet på Rimfrostgatan
Foto: Biblioteksvännerna

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

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

PLATSER FÖR KULTUR OCH MÖTEN FORTS.

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

Det behövs ett bibliotek vid Friskväderstorget:

Det behövs ett kulturhus i Biskopsgården:

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

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

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

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

Det behövs lokaler där föreningar kan ha möten och aktiviteter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: En Frisk Generation

Foto: Biblioteksvännerna

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

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

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

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

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

Workshop med föreningar i Biskopsgården. Foto: Biblioteksvännerna

“Mer bidrag, mindre administration för föreningarna, lokal behövs, vi har stor behov av en
stor lokal för att öka med olika aktiviteter för alla åldrar och även starta andra kulturella
och utbildningsriktade aktiviteter. Vi skulle lätt kunna bygga ut vår verksamhet med en
stor lokal.” /…/ Just nu är det mycket trösklar, mycket administration och jobb om man
ska utveckla. Man vet inte vart man ska vända sig. Man behöver hjälp och stöttning för att
lättare göra ideer till verklighet. Ex, ge en kontaktperson från kommunen till föreningarna
att kontakta regelbundet. Där föreningarna lätt kan kontakta och få konkreta idéer, hjälp
med allt pappersarbete osv. För barnens framtid behövs detta.“ /…/ ”Göra det enkelt för
föreningarna i området att bedriva sin verksamhet. Ex om man vill starta läxhjälp ska man
beviljas resurser, i form av bidrag, lokal osv.” (Förening F1)
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”Det fanns förut också omfattande stöd till området kulturföreningar med detta stöd
har kraftigt skurits ner detta skulle vi vilja ändra på. Konsekvenser av nedskärningarna
är att det flertal föreningar helt enkelt har fått upphöra med sin verksamhet. Detta gäller
föreningar som har funnits i väldigt många år och som har utgjort en viktig del i kulturlivet
i stadsdelen.” (Förening H1)
“Ett föreningsråd hade varit bra. Att samla alla Biskopsgårdens föreningar under
ett tak. Vår föreslår att det rådet kan bestå av olika avdelningar, kvinnosektionen,
ungdomssektionen, mm. Det här rådet skall hitta lösningar till alla biskopsgårdens
föreningars problem. Viktigt att föreningar lär känna varandra. Man besöker varandra som
föreningar. Man gör aktiviteter, på så sett bildar man integrationen mellan föreningarna.
Mellan ungdomsföreningar och pensionärsföreningar. Detta kan gynna Biskopsgården på
alla sätt. Bryta fördomar, lätta för kommunikation och samarbete.” (Förening I3)
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Vad kan ni själva tänka er att göra?
Av gruppintervjusvaren framgår att föreningarna redan gör mycket genom alla sina
aktiviteter för barn, unga, vuxna och äldre i stadsdelen. Flera av föreningarna har bildats
för att fånga upp just barn och ungdomar och skapa en meningsfull fritid för dem. Det
mest förekommande svaren som föreningar kan tänkas göra handlar om att fortsätta det
viktiga arbete föreningarna redan gör idag: erbjuda fritidsaktiviteter, engagera, vara goda
förebilder, ta ansvar, samarbeta, delta och bidra på olika sätt.

På www.foreningaribiskopsgarden.se kan du läsa en längre version av
rapporten med alla 53 redovisade gruppintervjuer i sin helhet.

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

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

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