
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av; 

 

Lotta Ljungman Stenhardt  Ordförande 

Kari Hansson  Vice ordförande 

Olle Knös   Kassör 

Susanne Sifvert  Ledamot 

John Bouveng  Ledamot 

Åsa Andersson  Suppleant 

 

Revisor har varit Annette Hallén och revisorssuppleant Eva Isberg. 

Valberedningen har bestått av Maria Wirström Bergman (sammankallande), Sabina Stenberg 

och Niklas Svensson.  

Föreningen 2022 har haft 20 betalande stödmedlemmar. 

Vår Facebookgrupp Välkommen till Saltis hade vid årets slut ca 1100 medlemmar.  

22 personer engagerade sig volontärt i föreningen under 2022. Av dem har 10 personer haft 

ett uppdrag som kontaktperson för nyanlända. Vi har även haft kontakt med och stöttat 13 

värdfamiljer för ukrainska flyktingar i Saltsjöbaden. 

Föreningens styrelse har sammanträtt vid fem tillfällen under året.  

Ekonomisk rapport redovisas separat i resultat- och balansräkning. 

 

 

VERKSAMHETSÅRET 2022 

 

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

 

 Att stödja nyanlända med språkträning 

 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 

 Att stötta ukrainska flyktingar i Saltsjöbaden samt deras värdfamiljer  

 Information och samverkan 

 Medlems- och volontärvärvning 

 

 

 Språkträning, bostadssök och läxhjälp 
Språkcaféet har varit öppet 1 g/vecka i perioder under året men deltagarantalet har varit alltför 

lågt för att det ska vara meningsfullt. I samband med en gemensam fika med alla nyanlända 

på Älgöboendet framkom att de önskar språkträning men att det är praktiskt svårt för dem att 

ta sig till vår lokal på kvällen då de kommit hem från sina studier eller arbeten. Vi riktade då i 

stället in oss på att försöka förmå Nacka kommun att ge oss tillgång till en lokal på 
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Älgöboendet för att kunna bedriva språkcafé där. Vi hoppas komma igång med det i början av 

2023.  

Under året har 10 personer engagerat sig som språkvolontärer.  

 

 

Kontaktmannaskap 

Att vara volontär kontaktperson i Välkommen till Saltis innebär att stötta och hjälpa en 

nyanländ med praktiska saker, som att samla in möbler, kläder och husgeråd samt guida och 

stötta i allmänhet. Det innebär också att vara ett socialt stöd så länge behovet finns och 

fungera lite som en fadder.   

Under året har 10 volontärer haft uppdrag som kontaktperson åt sammanlagt 37 personer 

varav 19 barn, fördelat på 17 hushåll.  Det har varit svårare i år att hitta kontaktpersoner för 

alla och i stället har färre volontärer tagit ansvar för fler nyanlända. 

 

Ukraina 

Vi har under 2022 skapat ett kontaktnät för de värdfamiljer som tagit emot ukrainska familjer 

i sina hem i Saltsjöbaden. Värdfamiljerna kommunicerar i en WhatsApp-grupp där de kan 

dela med sig av information och få hjälp av varandra när det dyker upp frågor. Där delar vi 

också den information vi får från Nacka kommun.  

Under våren bjöd vi in värdfamiljerna till ett möte vi vår samlingslokal. Ett tiotal personer 

deltog.  

 

I maj bjöd vi in alla ukrainska flyktingar till ett möte, där även två tjänstemän från Nacka 

kommun samt en tolk deltog. Syftet med mötet var att välkomna dem till Saltsjöbaden, 

informera om vår förening och ta reda på på vilket sätt vi skulle kunna vara till hjälp samt att 

kommunen skulle få tillfälle att informera om sina insatser. Vi erbjöd flyktingarna att använda 

vår lokal som träffpunkt och informerade om vårt språkcafé och vår insats med 

fritidsaktiviteter för barnen som de är välkomna att ta del av. Det framkom önskemål om en 

språkkurs i svenska, vilket vi inte kunnat infria p.g.a. att vi inte hittat någon lärare som skulle 

kunna ställa upp som volontär. Generellt är de flesta fullt sysselsatta med arbete eller studier 

och har inte deltagit i vårt språkcafé. Vi har kunnat hjälpa några barn med fritidsaktiviteter 

såsom fotboll och dans.  

 

Julmiddag 

I december bjöd vi alla nyanlända och aktiva volontärer på julmiddag på Stationshuset. Det 

blev en  trevlig kväll som uppskattades mycket av alla. Stort tack till Stationshuset som 

ordnade ett så fint litet julbord för en väldigt rimlig peng.  

 

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. 

 

Fritidsaktiviteter för barn 

Vi ser till att alla barn som är nyanlända / flyktingar i Saltsjöbaden får delta i en 

fritidsaktivitet om de vill och att de och deras föräldrar även får det praktiska stöd och barnen 

den utrustning de behöver för att kunna delta.  

Vi har under 2022, med stöd av Lions Saltsjöbaden, bekostat fotboll, basket och simning för 

15 barn. Att få ha en fritidsaktivitet tillsammans med andra Saltisbarn ser vi som en väldigt 

viktig insats för inkludering och integration.   
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Information och samverkan 

Vi har ett visst samarbete med Nacka kommuns etableringsstödjare på avdelningen 

Förebyggande insatser. Saltsjöbadens församling stöttar oss ekonomiskt liksom Lions 

Saltsjöbaden. Vi samverkar också med Nacka församling och Röda Korset. Information om 

vår verksamhet har spridits genom vår hemsida, Facebooksida och våra olika 

Facebookgrupper. Under året har vi även deltagit i nätverksträffar med Nacka kommun och 

andra aktörer från civilsamhället gällande mottagandet av ukrainska flyktingar.  

 

Ekonomiskt stöd 

För verksamhetsåret har vi ansökt om och fått verksamhetsbidrag på 25 000 kr från Nacka 

kommun.                    

     

Varmt tack till er alla som på olika sätt bidragit till vår verksamhet! 

 

 

Styrelsen 

 

Saltsjöbaden 2023-02-05 

 

 

 

 

 

Lotta Stenhardt          John Bouveng                 Olle Knös 

    

 

 

 

 

 

 

Åsa Andersson          Kari Hansson                Susanne Sifvert 
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