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Verksamhetsbidrag 2021 och 2022,
Hyresgästföreningen Region Aros Gävle
Förslag till beslut
Socialnämnden beviljar Hyresgästföreningen Region Aros Gävle i Enköping 297
920 kr i verksamhetsbidrag för sin verksamhet Lokalen på Kärrhöksgränd 1 för
2021. 297 920 kr för 2022 förutsatt att de vid uppföljning under 2021 uppfyller
villkoren.

Hyresgästföreningen Region Aros Gävle, verksamheten Lokalen.
Hyresgästföreningens Lokalens syfte är att bedriva en bred social verksamhet
som är öppen för alla, i alla åldrar som förebygger ett utanförskap och som
främjar integration. Målgrupper för verksamheten är alla som bor i
bostadsområdet, främst vuxna som är daglediga, med eller utan sociala
och/eller psykiska bekymmer, invandrarkvinnor samt barn och ungdomar.
Hyresgästföreningen beskriver i sin ansökan ett antal mål för verksamheten och
vilka aktiviteter som erbjuds. Det är aktiviteter som möter upp de olika
målgruppernas tänkbara behov.
Föreningen har en anställd som tillsammans med frivilliga som bor i
bostadsområdet skapar och genomför de olika aktiviteterna samt ger stöd till
dem som av olika skäl vill eller behöver det. Under rådande pandemi har
verksamheten förlagt sina aktiviteter utomhus.

Bedömning
Hyresgästföreningen Region Mitt, verksamhet Lokalen bedöms uppfylla
socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag. Verksamheten fyller en viktig
funktion för de boende i bostadsområdet.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
Plusgiro

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax
Fax

Org.nr
212000-0282

E-post

1 (2)

2 (2)

Anna Ryding
Utvecklare

Ansökan
Härmed ansöker Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle om medel för att under
2021 bedriva fortsatt verksamhet, i Lokalen på Kärrhöksgränd 1 i Enköping.

Innehåll
Ansökan ............................................................................................................................................ 1
Verksamhet 2021.......................................................................................................................... 1
Verksamhetsbidrag 2021 .............................................................................................................. 1
Verksamhetsbeskrivning- vi skapar trygghet, trivsel och egenkraft ............................................ 2
Verksamhetens bakgrund ......................................................................................................... 2
Verksamhetens syfte och mål ................................................................................................... 2
Verksamhetens form och innehåll ............................................................................................ 2
Komplettering........................................................................................................................... 4

Verksamhet 2021
Aktiviteter som ständigt/årligen pågår är:
• Deltaga i kommunens projekt Öppen aktivitet
• Deltagande i Västerledsdagen
• Samverka med ungdomsorganisationer och idrottsföreningar
• Samarbete med lokala bostadsbolag (främst Brogripen och EHB)
• Fortsätta satsningen på friskvård (promenader, styrketräning)
• Loppmarknad
• Bildningsverksamhet och information i boendefrågor
• Matutdelning, nu i kyrkans lokaler dit Lokalens koncept flyttat
• Arrangera olika trivselarrangemang för boende i området, exempelvis
städdagar, sommarfest, och nationaldagsfirande.
Målsättningen är att bedriva verksamheten även under de speciella krav som Covid-19 ställer. Vi har
under våren anpassat verksamheten för att stämma överens med Folkhälsomyndigheten, regeringen
och andra myndigheters rekommendationer och beslut. Verksamheten flyttas utomhus och vi ser till att
regler kring social distansering följs. Vi har en löpande diskussion med Enköpings Kommun i frågan.
Den isolering som många tvingas till av Covid-19, gör att Lokalens roll är viktigare än någonsin. Den
lilla sociala ventil som en kontakt med Lokalen kan ge, ja det kan betyda mycket för många personer.

Verksamhetsbidrag 2021
Ett bidrag från kommunen är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis ska kunna driva
verksamheten Lokalen.
Från Enköpings kommun ansöker vi därför om ett verksamhetsbidrag på 350 000 kronor år 2021.
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Lokalen upplåtes hyresfritt av fastighetsbolaget Brogripen till ett uppskattat värde om 130 000 kronor.

Verksamhetsbeskrivning- vi skapar trygghet, trivsel och egenkraft
Verksamhetens bakgrund
Lokalen drivs av Hyresgästföreningen genom Ann-Sofie Millberg sedan 1990.
Ann-Sofie ansvarar för verksamheten samt handleder frivilliga och arbetstränande
personer. Verksamheten är väl integrerad i, och genererar trygghet och stabilitet
för, hela området. I området är det mycket in- och utflyttningar och vår bedömning
är att det finns fler personer (barn, ungdomar och vuxna) som har ett större behov
av extra stöd än i det genomsnittliga bostadsområdet i Enköping. Den verksamhet
som bedrivs i Lokalen är unik och kan i allra högsta grad beskrivas som en
"framgångssaga" vad gäller lokal social verksamhet.
Verksamhetens syfte och mål
Verksamhetens syfte är att bedriva en bred social verksamhet som är öppen för
alla personer, i alla åldrar, som bor i området. Genom gemenskap, tolerans och
socialt stöd förebygger vi utanförskap och främjar integration. Vi kallar det en
"fritidsgård för alla åldrar". På senare år har även boende från närområden kommit
på besök då och då, och vår förhoppning är att vår fina verksamhet ska sprida sig
vidare till andra områden. Vi arbetar långsiktigt med verksamheten, för att hela
tiden kunna värna om, och bibehålla, den unika stabilitet och trygghet som
verksamheten bidrar med, för hela området. Flera boende i området, som i princip
aldrig besöker Lokalen, har också uttryckt hur tryggt det är att Lokalen finns; "det
är så skönt att veta att ni finns där, om jag behöver!".
Målen är:
• Att minska risken för våld, skadegörelse, kriminalitet samt förekomst av droger i området.
• Att erbjuda en alkohol- och drogfri mötesplats för alla.
• Att stödja vuxna som behöver hjälp i kontakter med sjukvård, socialtjänst,
bostadsbolag, arbetsförmedling etc.
• Att vara en naturlig träffpunkt för daglediga och arbetande människor i
området.
• Att erbjuda en social samvaro för ensamma.
• Att ge barn och ungdomar en plats att mötas på.
• Att ge barn och ungdomar möjlighet till att få hjälp med läxor och någon
vuxen att prata med efter skoltid
• Att vara ett stöd vid föräldramöten, tandläkarbesök etc.
• Att ge ungdomarna möjlighet att bedriva ungdomsverksamhet.
• Att göra Lokalen tillgänglig för andra för att skapa trygghet i området,
t.ex. nattvandrama och personer med utomeuropeisk bakgrund.

Verksamhetens form och innehåll
Lokalen är bemannad av Ann-Sofie Millberg måndag-torsdag kl. 10.00-17.00,
fredagar l 0.00-15 .00. Vissa kvällar bedrivs också verksamhet i Lokalen, av den
Lokala Hyresgästföreningen. Ungdomarna är cirka 10 personer i sin grupp och de
träffas flera kvällar i veckan. Även under helger används Lokalen av ungdomar
och boende i området samt den Lokala Hyresgästföreningen. Nästan all
verksamhet som bedrivs är öppen verksamhet för alla som bor i området. Lördagar
och söndagar börjar oftast verksamheten kl. 16.00 och pågår under kvällen. Under
sommaren är verksamheten öppen enligt ovan förutom i juli. I juli (semestertider
för Ann-Sofie) är verksamheten öppen på ideell basis ungefär som under helgerna.
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Den Lokala Hyresgästföreningen (LH Örnen-Höken) har runt 200 medlemmar men
verksamheten som bedrivs vänder sig till alla hyresgäster i området. Vi
kontrollerar aldrig medlemskap eller frågar nya deltagare i Lokalen om de vill bli
medlemmar, men information finns för de som är intresserade. Vid fester och
liknande arrangemang är deltagarantalet alltid över 100 personer. Lokalen har
sammanlagt tusentals besök per år. Antalet besök i Lokalen varierar stort från dag
till dag, men vi uppskattar att vi har mellan 60 och 80 besökare per dag. Ett
tjugotal barn kommer varje dag, och många gånger kan det komma ännu fler
vuxna besökare.
Målgrupperna är alla som bor i området, men främst:
• Barn- och ungdomar
• Vuxna som är daglediga, med eller utan sociala
och/eller psykiska bekymmer.
Personal
• En person är anställd på heltid.
• Ett par personer praktiserar/har arbetsträning.
• En grupp ideella personer lägger tillsammans.
ned tid i verksamheten motsvarande minst fem heltidstjänster.
• Administrativt stöd samt formell arbetsledning ges från Hyresgästföreningens kontor i Västerås.
Verksamhetens aktiviteter och arbetsformer
Lokalen är en naturlig mötesplats där varje person blir bekräftad för den man är.
Vi försöker kontinuerligt planera för aktiviteter som passar våra besökares
önskemål och behov. Lokalen är på riktigt en fritidsgård för alla i alla åldrar.
Fritidsverksamhet (liksom verksamheten under alla lov) finns för alla barn och
ungdomar som kommer, tex. pussla, spela sällskapsspel, renovera/måla möbler,
eller åka skateboard på rampen. Dator med internet finns att låna utan kostnad.
Lokalen har även tagit emot skolbarn, efter önskemål från skolan, under dagtid.
Lokalen erbjuder även en mötesplats för vuxna. Gemenskapen erbjuder t.ex. ett
naturligt stöd till de som behöver hjälp med svenska språket. Det kan vara så
enkelt som ett samtal över en kopp kaffe, om det som är viktigt att prata om. Det
finns också hjälp att läsa och förstå ev. brev från myndigheter eller liknande.
Lokalen erbjuder också stöd i att söka jobb, bidrag eller liknande, men arrangerar
också olika slags friskvårdsaktiviteter, tex. i form av gemensamma promenader i
mindre grupper.
Den Lokala Hyresgästföreningen genomför också aktiviteter för alla boende och
ser till att Lokalen kan vara öppen på helger och då personalen har semester.
Frukost och fika säljs då till självkostnadspris. Det genomförs även fester och
utflykter för boende i området. Vid några tillfällen har också föreningen samlat
ihop ideella krafter för att göra punktinsatser hemma hos någon med stort behov
av hjälp, tex. storstädning.
Lokalen - En socialt integrerande verksamhet
Genom vår verksamhet förebygger vi utanförskap och erbjuder ett socialt nätverk,
som i sig främjar integration och bygger broar mellan olika åldrar och olika
nationaliteter samt motverkar missbruk, kriminalitet, skadegörelse, droger och
annat destruktivt leverne. Den gemensamma känslan är att Lokalen är ett tryggt
ställe att gå till. Människor som inte känner sig välkomna någon annanstans
känner sig "hemma" i vår verksamhet. För oss är det viktigt att alla blir bemötta
och sedda för den man är.
Med de kunskaper och erfarenheter om människor med depressioner eller
panikångest som finns i verksamheten har flera besökare genom våra aktiviteter
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hittat tillbaka till sitt friska jag.
Vi hjälper och stöttar personer i att ta tag i problematiska situationer. Vi är raka
och schyssta och ger det stöd de behöver för att ta tag problemet innan det är för
sent. Det viktigaste i vår verksamhet är att vi finns här och att man kan lita på oss.

Komplettering
Vi ansöker om anstånd för att komplettera denna ansökan med en ekonomisk sammanställning till
den 8 maj 2020.
Pga sjukskrivning av ordinarie verksamhetschef Västerås kan denna ansökan behöva kompletteras
ytterligare om Enköpings kommun så begär.
Månkarbo den 30 april 2020

Georg Hardt
Tf. verksamhetschef Västerås
Hyresgästföreningen Aros-Gävle
Telefon 0703-545552

