
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av; 
 
Lotta Ljungman Stenhardt  ordförande 
Carina Ehn   vice ordförande 
Pia Svensson   Kassör 
Ingela Engblom  ledamot 
Annika Forsberg  ledamot 
Kari Hansson  suppleant 
 
Revisor har varit Birthe Horn och Eva Isberg 
Valberedningen har bestått av Niklas Svensson och Margona Frennstedt 
Föreningen har haft 17 enskilda betalande medlemmar och 25 familjemedlemskap. 
Vår Facebookgrupp Välkommen till Saltis har haft ca 750 medlemmar.  
Ca 50 personer engagerade sig volontärt i föreningen under 2019. Av dem har 25 personer 
haft ett uppdrag som kontaktperson för nyanlända.  
Föreningens styrelse har sammanträtt vid sex tillfällen under året.  
Ekonomisk rapport redovisas separat i resultat- och balansräkning. 

 
 

VERKSAMHETSÅRET 2019 
 
Styrelsen har i sitt arbete under året framför allt inriktat sig på följande områden; 

 
• Att verka för att föreningen ska ha en samlingslokal.  
• Att stödja nyanlända med språkträning 
• Att stödja nyanlända med bostadssök i samarbete med Nacka kommun 
• Att tillse att alla nyanlända i Saltsjöbaden har en egen kontaktperson /kontaktfamilj 
• Att verka för att alla nyanlända får möbler, kläder och andra förnödenheter genom 

insamlingar i vårt nätverk  
• Att hjälpa alla barn till en fritidsaktivitet 
• Information och samverkan 
• Medlems- och volontärvärvning 
 
Samlingslokal 
Sedan april 2018 har vi en föreningslokal som vi hyr av en bostadsättsförening i Igelboda. 
Lokalen är på ca 50 kvm, med ett litet pentry och tillgång till toalett. Med mestadels skänkta 
möbler har vi inrett lokalen till en träfflokal för språkcafé och andra sammankomster.  
Lokalen har 2019 bekostats genom ett bosöksprojekt som vi genomför tillsammans med 
Nacka kommun och som finansieras av Länsstyrelsen.  
 
 



Språkträning 
Under året har vi anordnat s.k. språkcafé två gånger per vecka under terminerna. Där hjälper 
våra volontärer till med läxor och språkträning samt bostadssök. Under 2019 har våra 
språkcaféer varit väldigt välbesökta och det har kommit många barn som behövt hjälp med 
skolarbetet.  
Bostadssök 
Bostadssituationen är mycket svår för våra nyanlända som efter två år i Nacka måste skaffa 
bostad på egen hand. De erbjuds därför hjälp med bostadssök på vårt språkcafé. Aktiviteten 
genomförs som ett tvåårigt projekt i samarbete med Nacka kommun och bekostas genom 
bidrag från Länsstyrelsen. Under projekttiden har personal från Nacka kommun deltagit vid 
våra språkcaféer och hjälpt till med bosök. De har också handlett oss volontärer och deltagit i 
volontärträffar. Samarbetet har varit väldigt framgångsrikt och många av våra nyanlända har 
hittat bostad tack vare det. 
 
Kontaktmannaskap 
Kärnan i vår verksamhet är kontaktmannaskapet som innebär att varje nyanländ /familj som 
flyttar till Saltsjöbaden erbjuds en egen kontaktperson som kan hjälpa till att stötta och guida. 
Under året har 25 volontärer haft ett uppdrag som kontaktperson åt sammanlagt 96 personer. 
Kontakten kvarstår oftast även efter etableringsfasen och om familjerna flyttar från 
Saltsjöbaden.  
 
Insamlingar 
Kontaktpersonerna och övriga volontärer samlar in möbler, kläder husgeråd och annat som de 
nyanlända behöver. Insamlingarna sker främst genom vår Facebookgrupp Välkommen till 
Saltis. 
 
Cyklar 
I ett samarbetsprojekt med ett psykiatriskt behandlingshem, Skolberga HVB, samlar vi in 
begagnade cyklar som behandlingshemmets vårdtagare renoverar som ett 
sysselsättningsprojekt. Varannan cykel skänks till våra nyanlända och varannan får 
vårdtagarna behålla eller sälja som ersättning för utfört arbete. Att få en egen cykel är något 
som uppskattas väldigt mycket av våra nyanlända! 
Flera som inte kunna cykla har också deltagit i cykelfrämjandets cykelkurser med stöd av oss.  
 
Aktiviteter 
Fritidsaktiviteter för barnen 
Vi ser till att alla nyanlända barn i Saltis får delta i en fritidsaktivitet om de vill. Vi har under 
2019 bekostat fotboll, basket och simning för ca 25 barn. Att få ha en fritidsaktivitet 
tillsammans med andra Saltisbarn ser vi som en väldigt viktig insats för inkludering och 
integration.  
 
Korpfotboll 
Vårt Korpfotbollslag, Saltis United, har under fotbollssäsongen spelat matcher 1-2 ggr i 
veckan.  
 
Sommarfest 
I juni ordnade vi knytkalas. Det blev en lyckad kväll med många glada gäster och en dignande 
buffé.  
 
 



Julfest 
I december bjöd vi in till julfest i vår föreningslokal. Det blev en härlig kväll med 
risgrynsgröt, köttbullar, pyssel, tomte och julklappar till barnen.  
 
Simning 
Många, både vuxna och barn, önskar lära sig simma. Nacka simsällskap anordnar simkurser 
till en låg kostnad. Vi bidrar med kursavgift, utrustning, ledsagning och tågbiljetter (för att ta 
sig till simhallen).  
Vi informerar också våra kvinnor som vill simma på Näckenbadet att de får fri entré till 
simhallen genom Saltsjöbadens Församling.  
 
Information och samverkan 
Vi har haft ett gott och nära samarbete med Nacka kommuns etableringsstöd och Volontär i 
Nacka. Vi har deltagit i flera nätverksträffar där även representanter från Nacka församling, 
Röda korset m.fl. har varit med. Vi har också haft ett gott samarbete med Saltsjöbadens 
församling som stöttat vår verksamhet på olika sätt.  
Information om vår verksamhet har spridits genom vår hemsida, Facebooksida och våra olika 
facebookgrupper. 
Den första april medverkade vi i Radio Stockholms morgonstudio i direktsändning för att 
intervjuas om vår förening. De hade hört talas om oss vilket var glädjande!  
 
 
 
Ekonomiskt stöd 
Under året har vi ansökt om följande ekonomiska bidrag; 
 
  Belopp Ändamål              Beviljade bidrag 
 
Saltsjöbadens församling     22 500 kr  Korpfotboll, transportkostnader,         62 500 kr 

övriga omkostnader 
 
Lions saltsjöbaden   25 000 kr Fritidsaktiviteter för barn                  25 000 kr 
 
Nacka kommun AFN 200 000 kr Anställa projektledare                  0 kr 
 
Nacka kommun  SN 200 000 kr Anställa projektledare                  30 000 kr  
                       (avser 2020) 
 
Länsstyrelsen §37a.          ca 86 000 kr Bedriva bosök och språkcafé.             38 602 kr  
                      plus datorer  
                      och Wifi                
                  
  
Från Saltsjöbadens församling beviljades vår ansökan och vi fick även senare under året 
ytterligare stöd. Även Lions beviljade vår ansökan.  
Första ansökan till Nacka kommun avsåg ett projektbidrag avslogs av arbets-och 
företagsnämnden p.g.a. att vår verksamhet inte är ett tidsbestämt projekt men en pågående 
verksamhet. Vi ansökte då istället om verksamhetsbidrag för år 2020 genom socialnämnden 
och beviljades 30 000 kr. Motiveringen till avslaget på resten var att vi mest går under arbets- 
och företagsnämndens område (integration).  



Med medel från Länsstyrelsen (§37a) har vi tillsammans med Etableringsstöd på Nacka 
kommun bedrivit ett projekt kring bostadssök för nyanlända. Projektet, som varade året ut, har 
bl.a. bekostat lokalen, wifi, inventarier och förbrukningsmateriel.  
 
 
Medlems- och volontärrekrytering 
Under verksamhetsåret har ett volontärmöte hållits. Temat för mötet var ekonomi och 
representanter från Nacka kommun var med och informerade och svarade på våra frågor. 
Ytterligare ett volontärmöte har arrangerats men det blev inställt p.g.a. att ingen anmälde sig.  
 
 
Resultat 
I september följde vi upp hur det gått för våra nyanlända och f.d. nyanlända avseende 
sysselsättning och boende. Vår undersökning visade att 51% av de som bott här i Saltsjöbaden 
i två år eller mer, d.v.s. från december 2016 till september 2019 försörjer sig själva genom att 
arbeta heltid. 47% hade hittat bostad med vår hjälp och 53% på egen hand. Ingen var utan 
bostad.  
 
 

Varmt tack till er alla som på olika sätt bidragit till vår verksamhet! 
 
 
Styrelsen 
 
Saltsjöbaden 2020-05-20 
 
 
 
 
 
Lotta Ljungman Stenhardt          Carina Ehn                 Pia Svensson 
    
 
 
 
 
 
 
Ingela Engblom          Kari Hansson                Annika Forsberg 


