Föreningskatalog vinter 2020
Angered

Angereds Atletiska Förening (friidrott, simning)
har sin verksamhet i Angered Arena
Löpargrupp för både barn och vuxna. Friidrott från 7 år, både barn och
ungdomar/vuxna. Simskola från 7 år, fortsättningssimning och tekniksimning för både
barn och vuxna. All träning sker i Angered Arena, Angeredsvallen eller utomhus
runtom Angered Centrum.

Angered centrum

Hemsida på angeredsatletiska.se och finns på facebook under Angeredsatletiska.
Kontaktperson styrelsen:
Branko Arnautovic
info@angeredsatletiska.se
0722-815116

Kontaktperson verksamhet:
Morgan Persson
morgan@angeredsatletiska.se
0727- 143 771

Angered Boxing Club (amatörboxning)
har sin verksamhet på Högaffelsgatan 10 i Angered Centrum
Vi har sedan 1983 varit en aktiv förening i Angered som erbjuder boxning. Sedan
vår start har vi varit en stabil förening som lagt grunden för många av Sveriges
bästa boxare. Vi tar ett aktivt socialt ansvar i vår stadsdel och ser det som en
naturlig del av vår verksamhet. ABC har utsetts till Årets klubb 23 gånger! Vår
klubbs dörrar står öppna mellan kl. 16.00 och 20.00 måndag till fredag.
Hemsida på www.angeredbc.com och finns på facebook under Angered Boxing Club.
Kontaktperson:
Sara Andersson Larbi
angeredbc@gmail.com
0736-595 944

Angereds IS (friidrott, simning, innebandy)
har sin verksamhet främst på Angered Arena, men även i andra delar av Angered
Gemenskap – Glädje – Hållbar idrott
I Angereds IS har du möjlighet att vara med i flera idrotter, som friidrott, simning,
fotboll och innebandy. Du betalar endast en medlemsavgift. Som medlem kan du följa
med på våra sommarläger. Du tränar 1 eller 2 gånger i veckan. När det gäller fotboll så
har vi bara en tjejgrupp. All verksamhet är mellan åldrarna 7–17 år.
Hemsida på www.angeredsis.se och finns på facebook under angeredsis.
Kontaktperson styrelsen och verksamhet:
Roland Ladestam
roland.ladestam@angeredsis.com
0707-61 95 80

www.goteborg.se
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Angereds Simklubb
har sin verksamhet på Angered Arena
Vi erbjuder simskola för alla; barn, ungdomar och vuxna. Vi anordnar också simskola
under skolloven. Förutom simskola har vi teknikgrupper och träningsgrupper.
Vi har också simhopp för alla nivåer, från nybörjare till tävlingsgrupper.

Angered centrum

Hemsida på www.angeredssk.se och finns på facebook under Angered Simklubb
Kontaktperson verksamhet:
Matilda Wendt
matilda@angeredssk.se
0705-46 04 56

Angereds teater
har sin verksamhet i Angered centrum, Triörgatan 1
Angereds teater är en scen för nyskriven dramatik för barn, ungdom och vuxna och
ligger i kulturhuset Blå Stället i Angered, Göteborg.
Hemsida: www.angeredsteater.se och på facebook.com/angeredsteater/
Kontaktperson:
Lovisa Pihl
lovisa@angeredsteater.se
031-331 54 08

Fraternidad Illari (dans)
har sin verksamhet på Högaffelsgatan 12 i Angered Centrum
Fraternidad Illari blev officiellt en förening i januari 2017. Föreningen skapades inte
bara för passionen för dem bolivianska danserna utan även i syfte för att ändra vissa
sociala normer inom andra latinamerikanska dansföreningar i Sverige.
Föreningen jobbar väldigt mycket för allas välmående och bevara en genuin och god
sammanhållning och bemötande mot varandra. Vi strävar på att ge möjlighet för alla
våra medlemmar att vara med på stora kulturevenemang. Vi har även en god kontakt
med föräldrar så att dem känner sig trygga att ha deras barn i våra träningslokaler.
Vi är ett team i föreningen. Vi välkomnar er att bli en del av den med öppna armar.
Kontakta oss på Facebook för mer info:
Fraternidad Illari Suecia och följ vår resa på Instagram, fraternidad.illari"
Kontaktperson styrelsen:
Alfonso Cortes
fraternidad.illari@hotmail.com
0704-66 90 93

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Anneli Cortes
fraternidad.illari @hotmail.com
0762-66 90 00
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GIK Wasaiterna Ungdom (handboll)
har sin verksamhet i Angered Arena, Angered centrum
Vår verksamhet inriktar sig på handboll, föreningens motto är att alla ska kunna vara
med.

Angered centrum

Hemsida på wasaiterna.se och även på facebook som Wasaiterna
Kontaktperson styrelse och verksamhet:
Anders Blom
Anders.blom@wasaiterna.se
031-332 06 16

GHC Göteborg Hockey Club
har sin verksamhet, ishockey och paraishockey, i Angered Arena, Angered Centrum
Ishockey och paraishockey för alla åldrar. Vi erbjuder hockeyskola och paraishockey
utan kostnad. Det finns utrustningar att låna även det utan kostnad. Vi bedriver
verksamhet i form av ishockey på Angereds Arena. Verksamheten riktar sig i första
hand till tjejer men även killar är välkomna.
Läs mer på vår hemsida goteborghc.se och på facebook på GoteborgHC
Kontaktperson styrelse:
Jan Mellgren
jan.mellgren11@gmail.com
0761-03 34 04

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Mille Lundin
lundin@mille.gmail.com
0709-100389
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Hela blomman (arbete mot könsstympning)

Angered centrum

har sin verksamhet på Angered Centrum, Guts, Linjespringarens väg 15
För barn och ungdomar som vill umgås och ha fritidsaktiviteter. I Sverige idag finns
det många tjejer som är könsstympade och mår dåligt psykiskt och fysiskt p.g.a. det.
Många behöver hjälp, vägledning, eller prata med andra om sina upplevelser. I Hela
Blomman kan de identifiera sig men andra och synliggöra problemet. Vi vill få bort
tabut kring kvinnlig könsstympning, ge kvinnor som blivit könsstympade ett tryggt
rum för samtal, stöd och kunskapsspridning.
Vi vill också hålla föreläsningar på skolor, och för professionella.
finns på facebook som Hela Blomman
Kontaktperson styrelsen:
Torbjörn Stenson
torbjorn.stenson@educ.goteborg.se
0703-35 96 25

Kontaktperson verksamhet:
Fatima Afarah
fadafa0402@skola.goteborg.se
0761-86 20 32

Lenhop förening (kvinnoförening)
har sin verksamhet i Angered Centrum, Länkharvsgatan 64.
Verksamhet för kvinnor, bl.a. studiecirklar i olika ämnen, som matlagning, sömnad,
stickning, dans, data, gymnastik m.m.
Kontaktperson:
Helen Lam
Helen-lam@hotmail.com
0733-99 49 00

www.goteborg.se
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Raymi (dans)

Angered centrum

har sin verksamhet på KulturAtom, Högaffelsgatan 21
Vi är en boliviansk folkdansförening som riktar sig till alla åldrar. För att bli medlem
hos oss behöver du inte någon kunskap inom dans, men vi lär dig allt vi kan och
dessutom är en positiv inställning viktig. Vi har medlemmar från olika etnicitet och
kultur. Vi deltar i tävlingar utomlands och inom Sverige. Vi har även Raymikvällar då
vi umgås och lär känna varandra.
Du hittar oss på facebook som Raymi GBG
Kontaktperson Styrelse och verksamhet:
Milka Torrez
raymi.gbg@hotmail.com
0760-468 626

Utby IK (friidrott)
har sin verksamhet på Angered Arena och Angeredsvallen, Angered Centrum
Utby IK har friidrottsträning för ungdomar från 7 år och uppåt.
Hemsida på www.utbyik.se och facebook på Utby IK
Kontaktperson styrelsen:
Anders Prytz
utby@ullevi.se
031-41 08 08

Kontaktperson verksamhet:
Stephanie Ericson
stephanie.e-93@hotmail.com
0736- 96 33 93

Västsvenska Roller Derby Sällskapet (idrott)
har sin verksamhet i Angereds sporthall, Högaffelgatan 11
Vi tränar barn, ungdomar och vuxna i Angered sporthall!
Vi lär dig allt för att bli spelare eller domare i denna fullkontaktsport som har sitt ursprung i
USA!
Som domare kan man välja att antingen vara non-skating (utan rullskridskor) eller on-skate
(på rullskridskor). Som spelare lär vi dig sporten från grunden – både att åka rullskridskor och
att tacklas!
Lån av skydd och rullskridskor ingår i medlemsavgiften.
Roller Derby for all ages! We coach children, teens and grown-ups and teach you to rollerskate and tackle. We also welcome people interested in officiating (both on-skate and offskate).

Hemsida vsrd.se och på facebook som VSRDsallskapet
Kontaktperson styrelsen och verksamhet:
Petter Nilsson
styrelse@vsrds.se (till styrelsen)
info@vsrds.se (till verksamhet)
0736-31 37 58

www.goteborg.se
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Bergums Bygdegårdsförening (lokaler)
har sin verksamhet i Bergumsgården, Olofstorp centrum
Vi hyr ut fina lokaler i centrala Olofstorp till styrelsemöten, kulturaktiviteter,
höstmarknad, påskmarknad, yoga, dans, slöjd, utställningar, offentliga möten,
hantverk, dop, bröllop, barnkalas och övriga fester. Man kan hyra både som förening,
privatperson och organisation.
Hemsida: www.bergumsgarden.se
Kontaktperson:
Thomas Svensson
thomas.gunnilse@outlook.com
0705-89 29 07

Bergum

Bergums Hembygdsgilles Museisektion (folkdans,
kultur)
har sin verksamhet i Bergum, Lerumsvägen 29 Olofstorp
Bergums museum, berättarkvällar och värna om gamla tider i Bergum för
kommande generationer. Vi samlas och berätta om Bergum förr i tiden.
Kontaktperson styrelse och verksamhet:
Lena Hansson
klockars.lena@telia.com
0707-836 523

Bergums IF (fotboll)
har sin verksamhet i Bergum och Gunnilse, på Bergumsvallen, Olofstorp
Bergums IF bedriver fotbollsverksamhet för flickor och pojkar i åldrarna 6-26 år.
Vi har lekgrupper flickor och pojkar 4-5 år.
Vi har också dam- och herrverksamhet.
We organize football for children and youths, girls and boys 6-26 years old.
Spawningsgroups (play), girls/boys 4-5 years old.
Women and men
www.bergumsif.se
Kontaktperson styrelsen:
Ulf Levin
ulf.levin@hotmail.com
0707-65 06 10

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Tomas West
bergumsif@gmail.com
0733-86 47 40
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Equmenia Bergum (scoutverksamhet)
har sin verksamhet i Bergum, Olofstorpsvägen 8A
De grupper vi har är
* Scout från 7 år och uppåt där vi oftast är ute, där vi i den lilla gruppen tillsammans
får utvecklas och där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats.
* Tonår som är en mötesplats för dig som är 13 år och uppåt. Oavsett vad man tror på
eller vilka åsikter man står för så är tonårssamlingen en öppen gemenskap. Det är en
plats för oliktänkande med en möjlighet att få ställa sitt liv i relation till kristen tro.
* Himlakul för den som är 3-12 år är en öppen gemenskap som vill lägga en grund för
goda relationer mellan barn och ledare. Vi samlas på söndag förmiddag och pratar om
berättelser ur Bibeln, pysslar lite, leker lite och har väldigt roligt!

Bergum

Hemsida på www.equmeniakyrkan.se/bergum
Kontaktperson styrelsen:
Alexandra Persson
A.persson39@gmail.com
0707-40 16 28

Kontaktperson verksamhet:
Erik Larsson
scout.i.bergum@gmail.com
0737- 24 32 95

IBK Bergum (innebandy)
har sin verksamhet på Lerumsvägen 20 i Bergum
IBK Bergum startades 2016 när innebandysektionen i Bergums IF lades ner. Här
bland sköna Lärjedalens kullar lirar både killar och tjejer innebandy i Bergumskolans
idrottshall. Våra ledare är utbildade i förbundets regi och i sporthallen samsas
spelglädje och lagkänsla!
2012 startade vi upp knattebandy för åldrarna 3 - 6 år.
Förutom Knattarna finns träningsgrupper för barn födda 11,10, 09, 08, 07, 06, 05 och
04.
Herrlag och Damveteran finns också, samt möjlighet till motionsspel
Men vi behöver bli fler, många fler!!!
Så... känner du dig sugen på att lira innebandy med oss här i IBK Bergum?
Kontakta oss så får du veta mer.
Välkommen till IBK Bergum, den enda innebandyklubben i Nordost!
Hemsida på www.ibkbergum.se och facebook på IBKBergum
Kontaktperson styrelsen:
Linda Lord
ordforande@ibkbergum.se

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Rickard Wikander
It-ansvarig@ibkbergum.se
0735- 13 67 11
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Angereds Hembygdsgille (kultur, hantverk)
har sin verksamhet i Eriksbo
Angereds Hembygdsgille har sin verksamhet i Hammarkullen, Hjällbo och Eriksbo.
Gillet anordnar cirklar i olika hantverk och arbetar med att sprida intresse och
kännedom om hembygdskultur i Angered och om områdets historia och utveckling
från gammalt bondesamhälle till modern förort.
Föreningen är öppen för alla med intresse för Angered, gammal eller ung, kvinna
eller man, infödd eller nyinflyttad, boende eller arbetande i området.

Eriksbo

Hjällbo Gård, Hjällbogärdet 58, 424 34 Angered
angereds.hembygdsgille@gmail.com
Kontaktperson styrelsen:
Gunila Carlson
gunila.carlson@telia.com
0707-808 392

Kontaktperson verksamhet:
Kerstin Bergstrand
kerstin.bergstrand1@gmail.com
0702-480 165

Lärje-Angered IF (fotboll)
har sin verksamhet i Hjällbo och Eriksbo, Eriksbo Östergärde 45, klubbstugan vid
Eriksboskolan.
Fotbollsverksamhet för flickor och pojkar 6-26 år. Dam- och herrverksamhet efter
anmälan.
Kontaktperson:
Bobban Elinoff
kansliet@larje-angered.o.se

www.goteborg.se
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Gunnilse gamla småskola
har sin verksamhet i Gunnilse, Angereds kyrkväg 14
Föreningen ska verka för bygdens kulturella utveckling genom att tillhandahålla
“Hembygdsgård“, att arrangera kurser och kulturaftnar samt att vårda fastigheten Gunnilse
gamla småskola med hembygdsmuseum.
1890 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats vid Angereds kyrka i Gunnilse där det
byggdes om till småskola och lärarbostad. Föreningen har funnits sedan 1982.
Idag används småskolan till uthyrning för barnkalas, dopkaffe, fester och föreningsmöten.

Hemsida på gunnilse.net

Gunnilse

Kontaktperson styrelse och verksamhet:
Jörgen Wahlund
smaskolan@gunnilse.net
0705-18 88 32

Lerjedalens Golfklubb
har sin verksamhet i Gunnilse, Kroksjövägen 1
Lerjedalens Golfklubb beläget i Gunnilse och har medlemmar i alla åldrar. Klubben bedriver
en omfattande träningsverksamhet inriktad på teknik (golfens olika slag), säkerhet, hur man
uppträder på en golfbana och golfspelets regler. Dessutom deltar klubbens olika lag och dess
medlemmar i olika tävlingsarrangemang. Klubben arrangerar även ett flertal egna tävlingar på
banan i Gunnilse. Aktiviteter som utflykter, föredrag, och fester spelar en viktig roll för att
främja gemenskapen och knyta kontakt mellan medlemmarna.
Nybörjarträning bedrivs för juniorer från 6 år, med träning söndagar kl. 10- 12 från och med
slutet av april till mitten av juni och även i september. Utrustning lånas ut gratis de första två
åren. För juniorer över nio år arrangeras träning under vardagarna under april till juni samt
augusti till september, samt träning under vinterhalvåret.
För något äldre nybörjare arrangeras återkommande intensivutbildningar för grönt kort enligt
kalender på klubbens hemsida ledda av klubbens pro-James Nellson. Flera olika
medlemsformer finns att välja mellan, av vilka vissa är speciellt utformade för nybörjare som
vill ha en prova-på-period.

Hemsida finns på www.lerjedalen.se
Kontaktperson styrelsen:
Wille Bokhede
wbokhede@gmail.com
0702-47 18 30

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Johan Wanngård
cjf.wanngård@hotmail.com
0708-90 25 16
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Taekyon Taekwondo klubb
Tar emot från hela Angered, och har sin verksamhet på Långavallsgatan 4A i
Gunnilse
Kampsporten taekwondo utövas både av stora och små, äldre och yngre där fokus ligger på
fysiska aktiviteter samt möten och samtal på individuella nivåer gällande kost, jämställdhet
och en rad olika saker utövas.
Hemsida på www.taekyon.se och på facebook som Taekyon Tawkwondo
Kontaktperson verksamhet:
Sepehr Mirzadeh
taekyontkdklubb@gmail.com
0700-65 10 10

Gunnilse

Kontaktperson styrelsen:
Amir Kader
Amir.kader@hotmail.com
0767-06 75 15

www.goteborg.se
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Afghanska kulturföreningen Maihan (kultur, idrott,
utbildning)
har sin verksamhet i Rannebergens sporthall, Aktivitetshuset i Hammarkullen samt
Fritidsgården i Gårdsten
För föreningens presentation under ”Rannebergen”

Angereds Bågskyttar
har sin verksamhet på baksidan av Kaneltorget i Gårdsten
Framgångsrik klubb som bedriver träning av bågskytte.

Gårdsten

Hemsida på www.angeredsbagskyttar.se
Kontaktperson:
Bo Hellmark
bohellmark@hotmail.com

Coggi (Coggi Crown of Glory global institute)
har sin verksamhet i Gårdsten och Lövgärdet
Riktad till Igbofolket, erbjuder vi dans, måleri till barn, läxhjälp och hemspråk,
drama, matlagning, kultur musik och sång, barnkör, dataspel, musiklek för barn och
spela kulturella instrument.
Hemsida på coggistars.com och facebook Crown of glory global institute
Kontaktperson styrelsen:
Chinedu Ekechukwu
chiclin26@hotmail.com
0730- 84 22 12

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Chidimma Ezeala
chidimma.ezeala07@gmail.com
0764-44 19 67
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Gårdsten

Finska Aftonstjärnan Iltatähti (Social)
har sin verksamhet på Peppargatan 41 i Gårdsten
Finska Aftonstjärnan är öppet dagligen måndag-torsdag kl. 9 -15. Fredag kl. 9-13.
Öppet mors- och farsdag, midsommarafton och julafton. På tisdagar och på torsdagar
serveras lunch.
Andra aktiviteter övriga dagar tex: promenader, handarbete, läsning, korsord,
diskussioner, karaoke, filmvisningar m.m. På sommarmånader har vi trädgård som är
mycket uppskattad och ger sommaraktiviteter.
Medlemmarna får hjälp med att kontakta myndigheter, översättning, tolkning m.m.
Föreningen fungerar som socialträffpunkt för alla behövande, som är en av dom
viktiga delar av aktiviteterna.
Samarbete med Gårdstensbostäder: gym, gymnastik, yoga, samt med miljömål med
hållbarheten inkl tex egen köksträdgård, sortering av sopor m.m.
Minimera matsvinn, försöka hitta hållbara redskap både inne- och utemiljö.
Återanvända böcker, kläder m.m.
De flesta av de aktiva medlemmarna är händiga och vill hjälpa till med små som
större reparationer.
Hemsida på www.peppargatan41.se och på facebook Finska Aftonstjärna Iltatähti
Kontaktperson styrelse och verksamhet:
Kaija Ahonen
finskaaftonstjarnan.iltatahti@gmail.com

Svensk-somaliska fotbollssällskapet
har sin verksamhet i Gårdsten Salviagatan 54
Föreningen gör idrottsaktiviteter som fotboll och basketboll, motionsaktiviteter som
bordtennis, paintball, simning, gym samt läxläsning och mötesaktiviteter.
Kontaktperson styrelse och verksamhet:
Mohamed Farah
mfmsam@hotmail.com
0737-62 50 27

www.goteborg.se
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Afghanska kulturföreningen Maihan (kultur, idrott,
utbildning)
har sin verksamhet i Rannebergens sporthall, Aktivitetshuset i Hammarkullen samt
Fritidsgården i Gårdsten. För föreningens presentation under ”Rannebergen”

Club Deportivo Cultural Libertad, CDC Libertad (dans)

Hammarkullen

har sin verksamhet på Hammarkulletorget 1C
CDC Libertad är en Boliviansk förening som har varit aktiv i Hammarkullen sedan
90-talet. Föreningen arbetar inte bara med att sprida den Bolivianska kulturen, utan
också med integration och solidaritet. Föreningen har aktiviteter för både barn som
vuxna.
Hemsida på www.cdclibertad.com och facebook Club Deportivo Cultural Libertad
Kontaktperson styrelsen:
Carl Bengtsson
info@cdclibertad.com
0730-92 93 60

Kontaktperson verksamhet:
Patricia Ferrufino
info@cdclibertad.com
0735-98 72 76

Folkets Hus Hammarkullen (lokaler)
har sin verksamhet på Hammarkulletorget 62 B
Hyr ut lokaler till föreningar, driver, café Hammarkullen, öppen mötesplats,
kulturprogram.
Hemsida på folketshushammarkullen.se
Kontaktperson styrelsen:
Elisabeth Holm
Elisabethholm104@gmail.com

Kontaktperson verksamhet:
Hampus Kuylenstierna
hampuskuylenstierna@gmail.com
031-330 84 00

Hammarkullens basketklubb, HKBK
har sin verksamhet i Hammarkullehallen, Hammarkullegatan 7
Vi bedriver Basketboll för barn och ungdomar, men även för vuxna. I vår verksamhet
finns det en plats för alla.
Vi tar hand om den som vill satsa på sin basket, men också den som vill spela för att
det är kul. Våra lag deltar i seriespel både i Ungdomserien och Seniorserien.
Alla är välkomna aven om man inte har spelat basketboll tidigare.
Finns på facebook som Hammarkullens Basketklubb HKBK
Kontaktperson styrelsen och verksamhet:
Christian Winnicki
christian.winnicki@rfsisu.se
0709-265 847

www.goteborg.se
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Kulturföreningen Libertad
har sin verksamhet på Hammarkulletorget 61B
Vi bedriver boliviansk folkdans, fotboll studiecirklar i olika ämnen, deltar i
danstävlingar och arrangemang i Sverige och utomlands. Lokalen är öppen varje
vardag, med aktiviteter för ungdomar varje vardag kl.17 -21.
Hemsida på cclibertad.com

Hammarkullen

Kontaktperson:
Herbert Soliz
hsoliz@hotmail.com
0735-43 64 36

PRO Hammarkullen (pensionärsverksamhet)
har sin verksamhet i Hammarkullen, Röda stugan, Hammarkulletorget 8
Föreningen verkar för att främja gemenskap främst för seniorer.
Vi träffas varje torsdag under vår och höst, där vi kan ta del av musikunderhållning,
föreläsningar, bildvisningar, mm.
Vi har fysiska aktiviteter som bowling, promenader etc.
Hemsida: sök på Pro hammarkullen
Kontaktperson Styrelse:
Margaretha Tendell
36bolt@gmail.com
031-330 15 49

Kontaktperson verksamhet:
Harald Johansen
harald-johansen@tele2.se
031-721 88 12

Rampen IK (fotboll)
har sin verksamhet i Hammarkullen, Röda stugan, Hammarkulletorget 8
Rampen IK bedriver fotboll för tjejer. I Rampen är fokus på gemenskap och att hitta
ett sammanhang där man känner sig trygg och har möjlighet att växa i sig själv och
tillsammans med andra. Rampen har fotbollsträningar en gång per vecka och har även
matcher. Föreningens verksamhet äger oftast rum på Kvibergs idrottsområde.
Hemsida finns på rampen.co och på facebook som @rampenco
Kontaktperson Styrelse:
Lisa
info@rampen.co

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Madeleine
madeleine.nilsson@rampen.co
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See me smile (socialt arbete)
har sin verksamhet i främst Hammarkullen, men även i andra delar av Angered
See me smile är en solidaritetsorganisation och har som utgångspunkt att utföra ett
solidaritetsarbete, nationellt och internationellt. See me smile riktar sig till barn och
ungdomar inom sociokulturellt utsatta områden, samt till utsatta barn och ungdomar i
andra utvecklingsländer. Målet är att kunna förena arbetet i Sverige med
internationellt arbete och skapa ett socialt entreprenörskap, förändring till det bättre
och solidaritet.

Hammarkullen

Finns på facebook som facebook.com/seemesmilesweden
Kontaktperson styrelsen:
Mohammed Ali
0760-61 88 58
Kaka_milan895@hotmail.com

Kontaktperson verksamhet:
Ari Amin
0709-26 58 47
Ari.amin@vgidrott.se

Somaliska Fredsföreningen (socialt arbete)
har sin verksamhet i Hammarkulletorget 20, Aktivitetshuset i Hammarkullen
Vi satsar främst på matte, engelska, kemi, fysik och svenska för att alla ska kunna klara sig i skolan
samt komma till läxhjälpen för att kunna få hjälp med ämnen man har svårt med i skolan eller
oavklarade läxor som kräver mycket hjälp. Alla som har deltagit i vår läxhjälp fick diplom som ett sätt
att visa att deras ansträngning har lönat sig.
Vi vill förebygga att elever går ut med dåliga betyg i 9: ionde klass samt förbereda dem för gymnasiet.
För att få börja i gymnasiet måste en elev ha minst E i de tre viktiga ämnena. De ämnena är matematik,
engelska och svenska. Vår läxhjälp hjälper de elever som har problem i dessa tre ämnen. Varje år slutar
våra barn högstadiet med bra betyg tack vare vår läxhjälp. Så framtiden ser ljus ut för vår verksamhet.
Det finns belagt i många forskningsprojekt att låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 får
konsekvenser för framtida psykosociala problem. Omvänt var frånvaron av ”skolmisslyckande” den
starkaste skyddande faktorn.
Våra åtgärder:
1: Fler läxhjälp timmar/dagar med föräldrar närvarande.
2: Lägga mer tid på ämnen som eleven har svårighet med.
Syftet med vår förening:
Vi vill förebygga segregation och ungdomskriminalitet, utanförskap och dåliga skolresultat. Alla
föräldrar som har kommit till vårt möte i Hammarkullen är engagerade i detta.
Vi vill att alla ska ha bra skolresultat för att kunna studera vidare och få ett bra jobb i framtiden samt att
komma in i samhället och bli en del av samhället.
Vi nattvandrar i Hammarkullen för att förebygga stenkastning på blåljusbilar. Syftet med
nattvandringen är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga
människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också brott.

Kontaktperson styrelsen:
Ahmed Farah
ahmedfarah11u@hotmail.com
0739-57 92 07

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Omar Haji
omar11_haji@hotmail.com
0765-50 73 91
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Somaliska föreningen i Göteborg (socialt arbete)

Hammarkullen

har sin verksamhet i Aktivitetshuset Bredfjällsgatan 38-44 dörr E, men även i Hjällbo,
Gårdsten och Angered centrum
Ungdomsverksamhet framförallt. Seminarium, utbildning, läxhjälp, fotboll,
demokrati, integrationsarbete. Vi sysslar även med bostadsfrågor. Fotbollsträningar är
dessutom något vi erbjuder varje lördag. Motverkar kriminalitet. Vi hjälper nyanlända
dels socialt dels att komma i kontakt med rätt myndighetsinstanser m.m.
Kontaktperson styrelsen:
Abdi Yusuf Farah
statslosa@hotmail.com
0729- 45 55 28

Kontaktperson verksamhet:
Shiawa Ahmad
statslosa@hotmail.com
0720-59 22 22

Syrianska Arameiska kulturföreningen (kultur)
har sin verksamhet i den blå stugan på Hammarkulletorget
Föreläsningar, matlagning, diskussionskvällar om jämlikhet, om sexuell läggning,
demokrati och jämställdhet mellan könen m.m.
Kontaktperson styrelse och verksamhet:
Aziz Genc
aziz.genc@comhem.se
0703-30 56 43

Utbildningscentret Iran
har sin verksamhet i Folketshus Hammarkulletorget 62b våning 2
Utbildningscentret Iran (UCI) är en ideell och politiskt och religiöst obunden förening
som anordnar studiecirklar i olika ämnen och arrangerar skiftande sociala och
kulturella verksamheter i det tätbefolkade invandrarområdet Hammarkullen.
 مح ِل اين انجمن در.مرکز آموزشی ايران انجمنی غيرانتفاعی است که وابستگی سياسی و مذهبی ندارد
 فعاليتهای اجتماعی و فرهنگی،هامارکولن قرار دارد و کالسهای آموزشی در موضوعات مختلف
.گوناگونی را سازمان میدهد

Hemsida på www.uciran.com
Kontaktperson styrelsen och
verksamhet:
Reza Talebi
reza.talebi@abf.se
0705-74 31 39

www.goteborg.se
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Alsalam (socialt)
har sin verksamhet i den röda stugan på Bondegärdet 8
Föreningen är öppen för alla och har studiecirklar i modersmål (arabiska) läxhjälp,
hälsa, sömnad, matlagning, och gör utflykter, föreläsningar samt samhällsinformation
för nyanlända.
Finns på facebook som 194 Al-Salam förening.
Kontaktperson styrelsen:
Osama Abdulhalim
osama _abdulhalim@hotmail.com
0704-68 54 36

Kontaktperson verksamhet:
Jamileh Ismail
Jamileh59@hotmail.com
0736-49 60 22

Hjällbo

Arabiska Bokstavscentret (utbildning)
har sin verksamhet på Skolspåret 43, i Hjällbo
Arabiska Bokstavscentret erbjuder:
• Studiecirklar i svenska, samhälls- och arbetsmarknadsinformation,
hälsa, sömnad, datakunskap, matlagning.
• Läxhjälp och modersmålsundervisning till barn och ungdomar.
• Föreläsningar, studiebesök, utflykter, språkcafé.
,مركز الحرف العربي هو مؤسسة تعليمية تهدف الى تحسين ظروف املهاجرين الثقافية والتعليمية من االطفال والبالغين
 تستطيع في مركزنا الحصول على كورسات في اللغة واملجتمع.وتعمل على مزيد من التكامل واالندماج في املجتمع السويدي
 و يدعو املركز محاضرين و ورشات عمل من. والطبخ، وعلوم الكمبيوتر، والخياطة،السويدي وسوق العمل والصحة
مختلف الجهات الى فتح آفاق تعاون وفتح االبواب للتعرف اكثر على السويد والحصول على احدث املعلومات حول طبيعة
اللغة االنكليزية وتعليم,  ويعلن املركز دورات عن املساعدة في الواجبات املدرسية في الرياضيات.الحياة االعتيادية في السويد
 و.اللغة األم لألطفال واملراهقين
Hemsida på www.arabiskabc.com och på Facebook under Arabiska Bokstavscentret
Kontaktperson verksamhet:
Amir Sadayo
info@arabiskabc.com
031-46 15 10

www.goteborg.se

Kontaktperson administration:
Dina Chebbo
dina@arabiskabc.com
031-46 15 10
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Caritas Angered (socialt arbete)
har sin verksamhet i Hjällbo, Skolspåret 29
Frivilligcentral
Socialt arbete inriktat till asylsökande, nyanlända samt invandrare med mångårigt
boende i Angered, Seniorer varje torsdag kl.13-16, mellanstadieelever, aktiviteter
under loven. Hos oss har vi svensk språkträning, samhällskunskap och gör
studiebesök.

Hjällbo

كاريتاس هو مركز مجاني للجميع
١٦:٠٠ - ٨:٠٠ :  الجمعة من الساعة-  االثنين:أوقات الدوام
.بامكانكم التدرب على اللغة و االستماع الى معلومات عن المجتمع السويدي
. يوجد لدينا دورات يوميه لتعليم الكمبيوتر و الخياطة و االعمال اليدوية و اللغات مثل العربية و االنكليزية
.نقوم برحالت و زيارات دراسية داخل مدينة يوتوبوري
.لدينا مقهى و معرض لبيع المواد المستعملة
.اللغة السويدية هي اللغة المشتركة بين الجميع
:البرازيلي باولو فريري هو احد المعلمين الملهمين في كاريتاس قال
. فقط الذي يترجم واقعه و يرى إمكانية التغيير هو الذي يقدر أن يشارك في إعادة تشكيل العالم
Hemsida: www.Angered.org
Kontaktperson styrelsen:
Berit Keszei
beke@awipnet.se
031-555315

Kontaktperson verksamhet:
Gun Holmertz
gun.holmertz@telia.com
0707-57 53 27

Centro de Ingración Cultural Corazon Latino
(dans)
har sin verksamhet i Hjällbo, Bergsgårdsgärdet 89C
Målet med föreningen är att sprida och informera om det boliviansk-kulturella arvet.
Vår förening kommer också att verka i samarbete med andra föreningar för att ge
solidariskt stöd till länder i Sydamerika som utvecklar sin demokrati. Målet med vår
lokala verksamhet i Göteborg är att bidra till samförstånd i dagens mångetniska
samhälle genom att erbjuda ungdomar en rolig och meningsfull fritidsaktivitet oavsett
härkomst.
Vi har studiecirklar, lovaktiviteter, deltar i olika danstävlingar och arrangemang och
firar olika högtider.
Finns på Facebook som C.I.C Corazon Latino
Kontaktperson:
Ivan Calizaya Arce
icalizaya@hotmail.com

www.goteborg.se
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Eko förening
har sin verksamhet i Hjällbo
En förening som arbetar med miljö- och sociala frågor.
Kontaktperson:
Ahmad Chaaban
0707-60 81 51
ekoforening@yahoo.se

Föräldravandring Stöd till Barn och Ungdomar i
Göteborg (nattvandring)

Hjällbo

har sin verksamhet i Hjällbo, Skolspåret 31, Hjällbo
Nattvandrar för de ungas trygghet.
Hemsida på www.waalidkasocda.com
och på sv-se.facebook.com/people/Waalidka-Socda/
Kontaktperson:
Abdifatha
waalidkasocda@gmail.com
0700-939 593

Gunnilse IS (fotboll)
har sin verksamhet i Hjällbo, Hjällbovallen Knattens väg 12
Föreningen bedriver fotboll för pojkar, flickor och seniorer.
Hemsida på Gunnilseis.se och på facebook gunnilseis
Kontaktperson styrelse och
verksamhet:
Enis Radonic
Enis_99@hotmail.com
031- 331 45 00

Kontaktperson verksamhet:
Tomas Gustafsson
Tompas296@gmail.com
0723-70 80 41

IF Hjällbo (ungdomsförening)
har sin verksamhet på Hjällbo Lillgata 11
Barn och ungdomar samlas i lokalen där de umgås och har olika sektioner och
fritidsaktiviteter.
Kontaktperson styrelsen:
Dino
dinod@live.se
0704-11 92 63

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Sike
Sike_olovo_55@hotmail.com
0795-58 72 6
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Lärjedalen-Hjällbo Scoutkår

Hjällbo

har sin verksamhet i Hjällbo, Skolspåret 3
Vi i Lärjedalen-Hjällbo scoutkår har scoutverksamhet varje vecka för alla åldrar
Vi är ute i naturen, lär oss laga mat, lär oss att använda kniv och elda, lär oss första
hjälpen och livräddning, åker på läger och övernattningar. De lite äldre scouterna är
ofta ute och vandrar, seglar och paddlar. I scouterna är vänskap, skaffa kompisar och
att ha roligt det viktigaste.
Där kan man koppla av, vara sig själv och umgås med vänner man trivs med och
tycker om.
Alla är välkomna till scouterna!
نحن مجموعه من الشباب ندير الكشافة لألطفال و الشباب و الكبار في أنغريد و أولوفتورب و أغنسبيري منذ
.١٩٧٠ العام
.نحن منظمة غير ربحيه و ال اتجاه سياسي أو ديني لدينا
.تجري النشاطات داخل مقر الجمعية و في المدينة و أيضا خارجا في الطبيعة
. أشغال بالحبال و االستجمام بالطبيعة، اإلسعافات الطبيه،  االعمال اليدوية:من النشاطات
.يعمل األطفال و الشباب معا و يساعدون في حل المشاكل و القيام بالمهام اليومية
Hemsida finns på hjallboscoutkar.se
Kontaktperson styrelsen:
Anna Margitin
hjallbo@gbgscout.se
0733- 33 07 12

Kontaktperson verksamhet:
Magnus Persson
hjallbo@gbgscout.se

Nylöse Atlet och brottarklubb
har sin verksamhet i Hjällbo, Bergsgårdsgärdet 89c
Bedriver brottning fem dagar i veckan för barn och ungdomar i Hjällbo. Nylöse har
bedrivit brottning i Hjällbo sedan 1970.
Hemsida finns på Svenska Brottningsförbundet, och har en grupp på facebook
Kontaktperson styrelsen:
Said Bayat
Said.bayat@volvocars.com

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Ingemar Andersson
ingo.andersson@hotmail.com
0707- 65 32 74
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Coggi (Coggi Crown of Glory global institute)
har sin verksamhet i Gårdsten och Lövgärdet. Se presentation under Gårdsten

MotivatörsCentrum (socialt arbete)

Lövgärdet

har sin verksamhet i Lövgärdet, Paprikagatan 30 42447 Angered
MotivatörsCentrum jobbar för ungdomar som har sociala problem såsom missbruk
och hedersrelaterat våld samt våldbejakande extremism. MotivatörsCentrum vägleder
ungdomarna till Arbetsförmedlingen samt socialtjänsten. Vi försöker påverka
ungdomarna att inte börja med droger och kriminalitet.
Det är ju så att ungdomarna är våran framtid och dom behöver vuxenkontakt samt
motivation.
MotivatörsCentrum hjälper till med myndighetskontakter på så sätt att vi vägleder
samt följer med när det gäller myndigheter som Socialtjänsten, Polisen,
Arbetsförmedlingen, Skolor och Frivård.
Det finns tillgång till cykelverkstad, snickeri, secondhand butik, måleri, friskvård,
fotbollslag, datasal, tv-rum, sy-avdelning m.m. Vi har ett samarbete med
Ungdomstjänst, Socialtjänsten samt Arbetsförmedlingen.
www.Motivatörscentrum.se och vi finns på facebook ”Motivatörscentrum”
Kontaktperson styrelsen:
Nermin Dzerahovic
MotivatorsCentrum@gmail.com
0739-47 94 07

Kontaktperson verksamhet:
Sonny Sjöqvist
0737-77 78 44

Rosa Huset – Equmeniakyrkan i Lövgärdet
har sin verksamhet i Lövgärdet, Rosmaringatan 53
Rosa Huset strävar efter att erbjuda en varm och öppen gemenskap för alla i området, oavsett
bakgrund, religion, ålder, och kräver inte medlemskap för att vara med. Vårt mål är att
människor skall mötas, knyta kontakter och hjälpa varandra, med stöd av de träffpunkter och
resurser som finns i Rosa Huset.
Caféer, språkträning, öppen förskola och läxhjälp är aktiviteter vi erbjuder för att skapa
sådana samlingspunkter. Några gånger per termin har vi musikfrågetävlingar på vårt
onsdagscafé, och söndagsmiddag öppen för alla, både när det gäller att hjälpa till att laga eller
att bara komma och äta. Det blir ofta en härlig blandning av barnfamiljer, ungdomar,
medelålders och äldre, från olika kulturer.
Dessutom har vi varje vecka samling för daglediga: pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa
där vi fikar, sjunger, lyssnar och pratar med varandra. Och varannan söndag har vi Gudstjänst
med söndagsskola för alla åldrar.
Hemsida på rosa-huset.se och facebook på Rosa Huset Lövgärdet Missionskyrka

Kontaktperson styrelsen:
Lena Mattsson
enamattsson60@gmail.com
0738-52 54 01

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Eva Sundemo
eva.sundemo@gmail.com
0708-32 89 97
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SPF Seniorerna Lerjeå Angered
har sin verksamhet i Eklövet, på Paprikagatan i Lövgärdet har medlemmar från hela
Angered
Att tillvarata pensionärernas intresse i Angered. Verka för gemenskap, trygghet, och
trivsel. För detta ordnar vi Månadsmöte med varierande program. Underhållning
information och föredrag.
Månadsmötena hålls i samlingslokalen ”Eklövet” i Lövgärdet.
Dessutom ordnar vi studiebesök , museibesök samt kortare resor. Vi spelar även
bowling.

Lövgärdet

Hemsida: gå in på spfgbg.se och klicka på Föreningar och Lerjeå.
Kontaktperson styrelsen:
Gudrun Wettfors (ordf.)
gudrunwettfors@gmail.com
0762-58 00 63

Kontaktperson verksamhet:
Lars Lind
lars.lind@hotmail.se
0761-85 11 21

Tidigt föräldrastöd
har sin verksamhet i Kryddan, Vaniljgatan 27, Lövgärdet Centrum
Vi har kulturtolkar som talar arabiska, somaliska, dari, persiska och tigrinia. På
Kryddan i Lövgärdet Centrum har vi öppet hus med stöd till föräldrar för alla sorters
myndighetskontakter och annat. Under veckan dagtid är mötesplatsen öppen och
många olika kurser och aktiviteter erbjuds. Till exempel svenskaträning för
föräldralediga, sykurs, hälsoskola, matlagning och annat.
Vi har även kurser för gravida och nyblivna mammor i Rannebergen och Angered
Centrum.
Hemsida: tidigtforaldrastod.se och på facebook som ”Jämlik start i livet”
Kontaktperson styrelsen:
Vibeke Bing
vibeke@vibekebing.se
0766-451 147

www.goteborg.se

Kontaktperson verksamhet:
Bodil Frey Mail
bodil.frey@tidigtforaldrastod.se
0734-010 977
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Afghanska kulturföreningen Maihan (kultur, idrott,
utbildning)

Rannebergen

har sin verksamhet i Rannebergens sporthall, Aktivitetshuset i Hammarkullen samt
Fritidsgården i Gårdsten
Afghanska kulturföreningen Maihan bildades i februari 2004. Målsättningen är att
motverka segregation i samhället. Föreningen strävar efter att kunna erbjuda
meningsfull sysselsättning och aktiviteter för alla åldrar. Verksamhet för vuxna består
i huvudsak av kurser i samarbete med studieförbundet ABF, debattkvällar,
föreläsningar, kulturarrangemang, riktad verksamhet för kvinnor, utflykter m.m.
Verksamhet för barn och ungdomar består främst av lovaktiviteter och idrott. I
föreningen arbetar man aktivt för att motverka missbruk av alkohol, droger och spel
bland ungdomar.
Verksamheten i Angered bedrivs på Öppna mötesplatsen och på fritidsgården i
Gårdsten samt på Aktivitetshuset i Hammarkullen. Större arrangemang hålls på
Folkets Hus i Hammarkullen. För fotboll bokas tider i olika sporthallar.
Hemsida www.maihan.org och finns på facebook som Maihan Anjoman.
Kontaktperson styrelsen:
Farin Bager
maihan2004@hotmail.com
0739-18 25 08

Kontaktperson verksamhet:
Noorzia Farin
noorziafarin@hotmail.com
0704-47 20 92

Gunnared KIF (Gunnared Kultur- och
Idrottsförening) (fotboll)
har sin verksamhet i Rannebergen Gunnaredsvallen 4, Angered Centrum
Idrott och Kultursförening
Hemsida på svenskalag.se/gunnaredkif och på facebook som gunnared kif
Kontaktperson styrelse:

Kontaktperson verksamhet:

Alladin Daabas
alladin_42442@hotmail.com
0728-655 817

Khabat Aslani
+46736-881 035

www.goteborg.se
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JMK (kultur)
har sin verksamhet i Rannebergen, i Fjällbruden föreningslokal
Kvinnogrupp: Vi gör matlagning/bakning, friskvård, dans, karaoke, friluftsaktiviteter,
bowling, bordtennis, badminton, åker på läger, bad, resor. m.m.
Barn- och ungdomsgrupp: gokart, bowling, badminton, bordtennis, basket, volleyboll,
friluftsaktiviteter som paddlar, åker på läger, badar, besökt universum. m.m.
Kontaktperson styrelsen:
Lisa
0737-06 28 38

Kontaktperson verksamhet:
Yan xueyan
0704-74 95 99

Rannebergen

Kooperativet Fjället (ungdomsförening)
har sin verksamhet på Fjällblomman 2
Verksamhet för ungdomar i åldern 13 och uppåt. Vi har öppet måndag till lördag
kl.17-kl.22.
Hemsida www.fjallet.org och finns på facebook som Kooperativet fjället.
Kontaktperson styrelse och verksamhet:
Sven Appelgren
sven@fjallet.org
031- 330 39 36

www.goteborg.se
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Alla tillsammans (läger)
arrangerar ett läger på Ammenäs lägergård vid Uddevalla under sommarlovet
Verksamheten utgår från barnen och ungdomarna, så deras inflytande styr
verksamheten, och de är med på planeringen. Lägret är under två veckor i juli och
mycket billigt.

Utanför Angered

Hitta oss på Facebook: Ammenäs Sommarläger
kollo.ammnäs@live.se
Kontaktperson:
Marie Moberg-Lövhaugen
marie.lovhaugen@comhem.se
0739-56 66 27

RF-SISU Västra Götaland
har sitt kontor på Mejerigatan 1, Kallebäck
Utbildning och utveckling för Idrottens olika föreningar och aktiva tillsammans med
ett flertal föreningar och Ungdomsgårdar i Streetgames (sommar), Christmas games
(jullovet) och Wintergames (sportlovet i februari).
Hemsida på rfsisu.se/vastragotaland och facebook som rfsisuvg
Kontaktperson:
Linda Vesterberg
linda.vesterberg@rfsisu.se
0702- 501 418
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 رقصQoob ka ciyaarka

Dans

Verksamhet

Bergums Hembygdsgille, sidan 5
Centro de Ingración Cultural Corazon Latino (Hjällbo), sidan 18
Club Deportivo Cultural Libertad (Hammarkullen), sidan 13
Fraternidad Illari (Angered Centrum), sidan 2
Kulturföreningen Libertad (Hammarkullen), sidan 14
Raymi (Angered Centrum), sidan 4

Fotboll

كرة قدم

Kubadda cagta

Bergums IF (Olofstorp), sidan 5
Gunnared KIF (Rannebergen, Angered centrum, Hjällbo), sidan 23
Gunnilse IS (Hjällbo), sidan 19
Lärje-Angered IF (Hjällbo, Eriksbo), sidan 7
Rampen IK (fotboll), sidan 14

Idrott (övrigt)

 رياضةSports

(kale)
Angereds Atletiska Förening (friidrott, simning), 1
Angereds Bågskyttar (Gårdsten), sidan 9
Angereds IS, friidrott, innebandy (Angered centrum, Rannebergen), sidan 1
Angered Simklubb (Angered Arena), sidan 1
IBK Bergum (innebandy), sidan 6
GHC Göteborg Hockey Club (ishockey Angered Centrum), sidan 3
GIK Wasaiterna Ungdom (Handboll, Angered centrum), sidan 2
Hammarkullens basketklubb (Hammarkullen), sidan 13
Lerjedalens Golfklubb, sidan 8
RF-SISU Västra Götaland, 25
Svensk-somaliska fotbollssällskapet (olika idrotter i Gårdsten), sidan 12
Utby IK (friidrott, Angered Centrum), sidan 4
Västsvenska Roller Derby Sällskapet (Rollerderby), sidan 4
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، مالكمة،رياضة بدنيه (كاراتيه
) تايكواندوFanka loolanka

Kampsport

Angered Boxing Club, sidan 1
Nylöse Atlet och brottarklubb, sidan 20
Taekyon Taekwondo (Gunnilse), sidan 8

Verksamhet

Konst

 فنFarshaxan

Angered hembygdsgille (Eriksbo, Hjällbo, Hammarkullen), sidan 8
Angeredsteatern (Angered centrum), sidan 2
Bergums Hembygdsgille (kultur), sidan 5

شؤون المرأة

Kvinnofrågor

Arrimaha dumarka

Hela Blomman (Angered centrum), sidan 3
Lenhop Förening (Angered Centrum), sidan 3
Womens rights (Hammarkullen och Angered Centrum), sidan 8

Lokaler

محل

Goobta

Bergums Bygdegårdsförening, sidan 5
Gunnilse gamla småskola, sidan 8
Folkets Hus Hammarkullen, sidan 13

Läger

تخييم

Xeryaha

Alla tillsammans, (Ammenäs lägergård vid Uddevalla) sidan 22
Equmenia Bergum (scouting och ungdomsverksamhet), sidan 6
Lärjedalen-Hjällbo Scoutkår (Hjällbo), sidan 20
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Pensionärer 65+  متقاعدينHawlgabka
Caritas (Hjällbo), sidan 18
PRO Hammarkullen, sidan 14
Rosa Huset (Lövgärdet), sidan 21
SPF seniorerna Lerjeå Angered (Lövgärdet), sidan 22

Verksamhet

Socialt arbete

الخدمة االجتماعية

Shaqada bulshada
Afghanska kulturföreningen Maihan (kultur, idrott, utbildning), sidan 23
Alsalam (Hjällbo), sidan 17
Arabiska bokstavscentret (utbildningar, Hjällbo), sidan 17
Bergums Hembygdsgille (kultur), sidan 5
Caritas (Hjällbo), sidan 18
Coggi Crown of Glory global institute (Gårdsten, Lövgärdet), sidan 11
Eko förening (socialt, miljö), sidan 19
Finska Aftonstjärnan Iltatähti (Gårdsten), 12
Föräldravandring Stöd till Barn och Ungdomar i Göteborg,19
JMK (Rannebergen), sidan 24
Motivatörscentrum (Lövgärdet), sidan 21
Rosa Huset (Lövgärdet), sidan 21
See me Smile (Hammarkullen), sidan 15
Somaliska Fredsföreningen (Hammarkullen), sidan 15
Somaliska föreningen i Göteborg (Hammarkullen), sidan 16
Syrianska Arameiska Kulturföreningen (Hammarkullen), sidan 16
Tidigt Föräldrastöd (Lövgärdet), sidan 22
Utbildningscentret Iran (Hammarkullen), sidan 16

Ungdomsförening (övrigt) -25

 اتحاد الشبابXarunta

dhallinyarada

Equmenia Bergum (scouting och ungdomsverksamhet), sidan 6
IF Hjällbo, sidan 19
JMK (Rannebergen), sidan 24
Kooperativet Fjället (Rannebergen), sidan 24
Lärjedalen-Hjällbo Scoutkår (Hjällbo), sidan 20
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A
Afghanska kulturföreningen Maihan (kultur, idrott, utbildning), 23
Alla tillsammans (läger), 25
Alsalam (kultur), 17
Angered Boxing Club (boxning), 1
Angereds Atletiska Förening (friidrott, simning), 1

Angereds Bågskyttar, 10
Angereds Hembygdsgille (kultur, hantverk), 8
Angereds IS (friidrott, simning, innebandy), 1
Angereds Simklubb, 2
Angereds teater, 2
Arabiska Bokstavscentret (utbildning), 17

B
Bergums Bygdegårdsförening (lokaler), 6
Bergums hembygdsgille (folkdans, kultur), 6
Bergums IF (fotboll), 6

C
Caritas Angered (socialt arbete), 18
Centro de Ingración Cultural Corazon Latino (kultur), 18
Club Deportivo Cultural Libertad, CDC Libertad (dans), 13
Coggi (Coggi Crown of Glory global institute), 11

E
Eko förening, 19
Equmenia Bergum (scoutverksamhet), 7

F
Finska Aftonstjärnan Iltatähti (Social), 12

Folkets Hus Hammarkullen (lokaler), 13
Fraternidad Illari (dans), 2
Föräldravandring Stöd till Barn och Ungdomar i Göteborg, 19
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G
GHC Göteborg Hockey Club, 3
GIK Wasaiterna Ungdom (handboll), 3
Gunnared KIF (Gunnared Kultur- och Idrottsförening) (fotboll), 23
Gunnilse gamla småskola, 9
Gunnilse IS (fotboll), 19

H
Hammarkullens basketklubb, HKBK, 13
Hela blomman (arbete mot könsstympning), 4

I
IBK Bergum (innebandy), 7
IF Hjällbo (ungdomsförening), 19

J
JMK (kultur), 24

K
Kooperati(ungdomsförening), 24
Kulturföreningen Libertad, 14

L
Lenhop förening (kvinnoförening), 4
Lerjedalens Golfklubb, 9
Lärje-Angered IF (fotboll), 8
Lärjedalen-Hjällbo Scoutkår, 20

M
MotivatörsCentrum (socialt arbete), 21

N
Nylöse Atlet och brottarklubb, 20
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P
PRO Hammarkullen (pensionärsverksamhet), 14

R
Rampen IK (fotboll), 14
Raymi (dans), 5
RF-SISU Västra Götaland, 25
Rosa Huset – Equmeniakyrkan i Lövgärdet, 21

S
See me smile (socialt arbete), 15
Somaliska Fredsföreningen (socialt arbete), 15
Somaliska föreningen i Göteborg (socialt arbete), 16
SPF Seniorerna Lerjeå Angered, 22
Svensk-somaliska fotbollssällskapet, 12
Syrianska Arameiska kulturföreningen (kultur), 16

T
Taekyon Taekwondo klubb, 10
Tidigt Föräldrastöd (socialt arbete), 22

U
Utbildningscentret Iran, 16
Utby IK (friidrott), 5

V,W
Västsvenska Roller Derby Sällskapet (idrott), 5
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