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Dalarnas län Hedemora 

kommun

Hedemor

a

Fotboll allt inom fotboll, utbildning, fotbollsskolor m.m. 50-60 IFK Hedemora Fotboll www.hedemorafotobll och 

hedemora futsal club

Kent Hedin hedemorafot

boll@hotmail

.com

?

Dalarnas län Vansbro 

kommun

Nås Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp i kontakter med 

myndigheter, Fotboll

Organiserad caféverksamhet en gång i veckan med blandade kunder. 

Flera ungdomar deltar i grannklubbens fotbollslag. Ideella insatser med 

svenskundervisning utförd av pensionerade lärare. Hjälp med 

översättning av myndighetsblanketter.

100 Nås intresseförening

Svenska kyrkan

Björn Lundin 0281-75278 bjorn.lundin

@vansbro.se

Vansbro 

kommun

Dalarnas län Älvdalens 

kommun

Älvdalen Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp i kontakter med 

myndigheter, Hjälp med 

skjuts, Hjälp hitta bostäder, 

Fotboll, Annan sport, 

Teater, musik

Två fotbollsklubbar i Älvdalen är aktiva med integration. HVB-hemmet 

hjälper till att skjutsa till aktiviteter. Projektetet flyktingguide/språkvän 

är aktivt i kommunen. Integrationseneheten är behjälplig med 

kontakter med myndigheter. HVB-hemmet erbjuder de asylsökande 

musikundervisning om önskemål finns. Vid bostadsletande hänvisas 

personerna till fastighetsbolaget för att ställa sig i kö.

15 Åsens SK

Älvdalens fotboll

Fredrik Svensson 0251 31 217 fredrik.svens

son@alvdale

n.se

Älvdalens 

kommun

Dalarnas län Mora 

kommun

Sollerön Fotboll Sollerö IF har startat upp seniorfotbollen igen efter 5 år utan lag tack 

vare tillskottet av spelare från flyktingförläggningen i Gesunda. 6 km 

bort.

Vi har också beviljats medel från riksidrottsförbundet att arbeta med 

metodutveckling för hur föreningslivet och i synnerhet idrotten kan vara 

en första plattform att mötas på.

20 Sollerö idrottsförening https://www.facebook.com

/solleroiffotboll

Jon Böhlmark 0702323050 jonbohlmark

@gmail.com

Sollerö IF

Gävleborgs 

län

Ockelbo 

kommun

Ockelbo Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

Vi har både aktiviteter med frivillig sektorn och inom kommunal 

verksamhet

Ca.130 

Ebo 

2015 

inga 

asylsök

ande.

Idrottsföreningar och 

kultur föreningar.

Kyrkan, Abf.

Anders Roth anders.roth

@ockelbo.se

Ockelbo 

Kommun

Hallands län Laholms 

kommun

Laholm Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Fotboll, 

Annan sport

Språkcafé, fotboll, kvinnogrupper, sociala aktiviteter, föreläsningar. 75-100 Laholm utan gränser www.laholmutangranser.c

om

Carl 

Fredrik

Stefansso

n

0702069896 carl.stefanss

on@laholm.s

e

Laholm 

utan 

Gränser

Jämtlands 

län

Krokoms 

kommun

Krokoms 

kommun

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Fotboll, 

lär känna varandra och 

stötta varandra

Vi är en internationell förening som har mål att hjälpa och stötta 

varandra, lära av varandra och visa upp våra kulturer för omgivningen. 

Vi anordnar aktiviteter för barn, kvinnor, familjer, män, ungdomar - 

ibland är det utflykter, firande av högtider (svenska och utländska), 

fester, svamp- och bärplockning, sport, musik, matlagning, 

studiebesök etc. Många av medlemmarna har kommit hit som 

flyktingar men det finns även andra invandrare och svenska 

medlemmar.

100 Krokoms Internationella 

Vänskapsförening (KIV)

https:www.facebook.com/

kiv.krokom.7 

http://kivs.weebly.com/

Mimi Finnstedt 070-3973422 finnstedt@br

edband.net

Krokoms 

Internation

ella 

Vänskapsf

örening



Jämtlands 

län

Krokoms 

kommun

Nälden Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp med 

skjuts, Fotboll, Annan 

sport, Teater, musik, baka 

och aktivitetshelg

Internationell aktivitetshelg 4-6 september 2015. Fotbollsträning i byn 

sporthall, hjälptränare till barn- och ungdomslagen, bakat tunnbröd, 

kollat på ÖFK match, informationsträffar 2 ggr per år om föreningen 

och aktiviteter som finns att göra i byn. Köpt in lånehockeyutrustningar.

35-100 Näldens IF (Hej 

främling! Nälden), 

Näskotts församling, 

Näldens byalag

P4 Jämtland

Integrationsarbete i 

Nälden hyllas

 

SVT Mittnytt

Succé för integration i 

Nälden

 

BBC radio

Ulrika i engelsk radio

 

Aftonbladet

Här är byn som 

välkomnar alla med fotboll 

och bakning

Lilla byn Nälden hyllar alla 

sina invånare

 

Expressen

Välkomnar flyktingar med 

aktiviteter för alla

 

ÖP

”Hej Främling” i Nälden 

väcker uppmärksamhet – 

i England

Hela världen bjuds in till 

Näldens aktivitetshelg för 

integration

 Hej Främlings 

aktivitetshelg i Nälden 

blev en succé

 

LT

Hallå där Ulrika Ring, 

ordförande för Näldens IF

Succé för 

vänskapssatsning i 

Nälden

Tove Hestner 070-3721372 tovehestner

@gmail.com

Näldens IF

Jönköpings 

län

Värnamo 

kommun

Småland

sstenar

Hjälp med 

svenskundervisning

Undervisning i svenska för asylsökande på boende i Smålandsstenar 54 Folkuniversitetet i 

samarbete med 

asylboendet i 

Smålandsstenar. 

Undervisningen 

arrangeras i Torghusets 

lokaler.

Johan Fingal 0701715000 johan.fingal

@folkunivers

itetet.se

Folkuniver

sitetet

Norrbottens 

län

Kalix 

kommun

Morjärv Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp med 

skjuts, Fotboll

Vi är ett antal frivilliga som hjälper våra nyanlända asylsökande med 

kläder som vi samlat in och kontakter med myndigheter, läkare 

tandläkare osv.

Dessutom har vi svenskundervisning två gånger per vecka i form av en 

studiecirkel via ABF.

4 

familjer 

med 

totalt 

23 

person

er

Morjärvs Framtid ek 

förening

Morjärvsrevyn

Evert Nilsson 0706250290 evert.nilsson

@telia.com

Morjärvs 

Framtid



Norrbottens 

län

Arvidsjaurs 

kommun

Arvidsjau

r

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp med 

skjuts, Hjälp hitta bostäder, 

Fotboll, Annan sport, 

Teater, musik

Det är olika aktiviteter som den unge deltar i efter intresse, behov och 

etnicitet.

40 IFK Arvidsjaur

Svenska Kyrkan

Kulturskolan

Vollyboll, basket, 

gymmet, badhuset

Ungdomsgården

Margare

ta

Persdotter 0960-15846 margareta.p

ersdotter@ar

vidsjaur.se

Arvidsjaur 

Kommun

Norrbottens 

län

Kalix 

kommun

Morjärv Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp med 

skjuts, Hjälp hitta bostäder, 

Annan sport, Teater, musik

Vi försöker ge våra nya Svenskar en bra start där dom kan vara med 

och påverka sin och andras situation i bygden, allt för att skapa 

trygghet och ett fortsatt liv på Norrbottens landsbygd

27 PRO, Morjärvs framtid 

ek.för, Morjärvs 

sportklubb, Morjärvs 

revyn, Morjärvs 

folketshus förening, 

Morjärvs byarnas 

utvecklingsförening, 

Morjärvs Rock & Blues, 

Kalix pastorat

Facebook, ett flertal sidor, 

sök på Morjärv

Lars Bergström 073-0382311 lars_bergstro

m@tele2.se

Hela 

Sverige 

ska leva 

Norrbotten

Skåne län Hässleholms 

kommun

Vittsjö Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp i kontakter med 

myndigheter, Hjälp hitta 

bostäder, Fotboll

Mötesplats med medborgarkontor. Resursgrupp med frivilliginsatser av 

allehanda slag.

150 Lions

Rotary

Kyrkorna

kommunen

Ewa Wendt 0451267235 ewa.wendt@

hassleholm.s

e

Kommun

Skåne län Ängelholms 

kommun

Bassholm

a

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Fotboll, 

Annan sport, Teater, musik

Marknader, Café.

Vi äger en fastighet som vi har olika aktiviteter i.

Egen fotbollsplan och gymnastiksal.

0 Tåssjö byalag www.tassjobyalag.se Ulf Josefsson 0431-434101 tassjobyalag

@gmail.com

Tåssjö 

byalag

Skåne län Höganäs 

kommun

Höganäs 

centralort 

med 

omnejd

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp i kontakter med 

myndigheter, Fotboll

Språkcafè i samarbete med svenska kyrkan

Sportskola - prova på verksamhet med lokala föreningslivet

flyktingguide - upprätta informationsdokument som bygger på 

önskemål från flyktingar

Jobbmatcha - skapa praktikplatser tillsammans med näringslivet

150 Svenska kyrkan

Höganäs bollklubb

Rotary

KomMed

m.fl

Susann

e

Bromèe 042/337379 susanne.bro

mee@hogan

as.se

socialförva

ltningen, 

ekonomi- 

och 

flyktingenh

eten

Stockholms 

län

Nykvarns 

kommun

Nykvarn Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp med 

skjuts, Fotboll

Flera aktiviteter är under uppstart. 10-30 Kyrkan, Rotary, flera 

föreningar på ingång, 

ex PRO/SPF, Lions, 

Röda korset

Katarina Ljungkvist 08-55501084 katarina.ljun

gkvist@nykv

arn.se

Nykvarns 

kommun

Uppsala län Uppsala 

kommun

Björklinge 

(Älby 

gård)

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp med skjuts, Fotboll, 

Stickcafe

Fadderverksamhet 150 En grupp har bildats på 

Facebook just för att 

stötta de som bor på 

Älby gård.

Beatrice Klemme 0733970625 beatrice.kle

mme@gmail

.com

Älbygrupp

en



Västerbotten

s län

Skellefteå 

kommun

Lövånger, 

Jörn, 

Boliden, 

Bureå, 

Byske, 

Skellefteå

hamn

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp hitta 

bostäder, Fotboll, Teater, 

musik, samhällsinformation

På olika orter runt om i Skellefteå kommun bedrivs verksamhet riktad 

till asylsökande, primärt handlar det om samhällsinformation och 

grundläggande svenskaundervisning.

I 

Skelleft

eå 

kommu

n bor 

ca 

1300 

asylsök

ande 

utsprid

da på  

olika 

orter. 

Av de 

Skellefteå kommun, 

Svenska kyrkan, EFS, 

Röda Korset, Bilda, 

SVS, Medborgarskolan, 

Jörns Samhällsservice, 

Magnasylerna, Änkans 

Skärv, 

Frälsningsarmeén, 

MigrationsMödrar, 

Skellefteå Kommun etc

Anna-

Klara

Granstrand 0910-73 46 

28

anna-

klara.granstr

and@skelleft

ea.se

Skellefteå 

kommun

Västerbotten

s län

Norsjö 

kommun

Centralort

en

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Fotboll, Annan sport

"Vän i Norsjö" är en grupp som försöker sammanföra invandrare och 

Norsjöbor.

Norsjö IF engagerar många inom fotbollen. Norsjö volley håller på med 

vollyboll där invandrare deltar.

Norsjö Pingisklubbb försöker få in invandrare i pingisen. Vuxenskolan 

och ABF stöttar läxläsning för invandrare och anordnar studiecirklar. 

Svenska Kyrkan har öppenförskola för föräldrar och barn. "Hjälpande 

händer" tar emot praktikanter i sitt biståndsarbete. Pingstkyrkan 

engagerar invandrare i sin verksamhet.

40 Svenska Kyrkan

Hjälpande händer

Pingstkyrkan

Vän i Norsjö

Vuxenskolan

ABF

Norsjö IF

Norsjö Volley

Norsjö Pingisklubb

Kennet Johansson 0918-14103 kennet.johan

sson@norsjo

.se

Norsjö 

Kommun

Västerbotten

s län

Bjurholms 

kommun

centralom

rådet

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Fotboll

Språkvänner 13 studieförbund

kyrkan

Annika Lumme 070-2168590 annika.lumm

e@bjurhom.

se

kommun

Västernorrla

nds län

Kramfors 

kommun

Nordingrå Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp med 

skjuts, Hjälp hitta bostäder, 

Fotboll, Annan sport, 

Teater, musik, 

Utflykter:Motion&Integratio

n i kombination

Matlagning  och sömnad med kvinnor och män separat respektive 

ihop.

Teori & praktik: Allemansrätt, sop&skräp-kultur, Trafikvett, Kultur: eget 

skapande, museibesök, konstverkstad etc, Matlagning m.m.

100 Svenska kyrkan, EFS, 

NSK, HKH 

sportklubbar, 

Kusthallen sporthall, 

SPF & PRO i 

Nordingrå, 

Kulturförening Myller, 

Nordingråskolan, Röda 

Korset Nordingrå, m.fl.

https://www.facebook.com

/groups/84071615262923

9/?fref=ts Nordingrå  

Flyktingråd

Anette Lundkvist 0703-46 62 

35

anette.lundk

vist@gmail.c

om

Svenska 

kyrkan i 

Nordingrå 

församling

Västernorrla

nds län

Sundsvalls 

kommun

Stöde Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp med 

skjuts, Hjälp hitta bostäder, 

Fotboll, Teater, musik

Svenskaundervisning, klädutdelning, stickcafé för kvinnor, hembesök, 

internationell buffé på nationaldagen, Stöde IF fotboll för barn och 

vuxna, musik och dans på nationaldagen, firande av uppehållstillstånd, 

musik och dans på gudstjänster i Bethel, barn som är med i enkel 

teater på gudstjänster, hjälp med kontakter för att hitta praktikplatser, 

jobb och bostäder, hjälp att förstå myndighetspapper, hjälp med intyg i 

vissa fall.

Samm

anlagt 

ca 50-

60 

olika 

individ

er. En 

del är 

med i 

flera 

saker.

Equmeniakyrkan Bethel

Stöde församling

Stödebygden företag 

och föreningar i 

samverkan

Stöde If

Stöde form

www.bethel.se Bodil Eriksson 070-7147989 eriksson.bodi

l@gmail.com

Equmenia

kyrkan 

Bethel och 

Stödebygd

en företag 

och 

föreningar 

i 

samverkan



Västernorrla

nds län

Örnsköldsvik

s kommun

Björna, 

Långviks

mon, 

Mellansel

, Björna 

och 

Gideå

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp med 

skjuts, Hjälp hitta bostäder, 

Fotboll, Annan sport, 

Teater, musik, middagar, 

kaffe

På alla dessa asylorter jobbar man med aktiviteter - enstaka och varje 

vecka - för att man skall få en bra start i Sverige.

ca 300 nätverk på de olika 

orterna - samfund, 

idrottsföreningar, 

samhällsföreningar, pro

www.ornskoldsvik.se

sök på asyl

Lena Finne 

Jansson

0660-88125 lena.finne.ja

nsson@orns

koldsvik.se

Örnskölds

viks 

kommun

Västra 

Götalands 

län

Tibro 

kommun

Hela 

kommune

n

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp hitta 

bostäder, Fotboll, Annan 

sport, 

Umgänge: Aktiviteter tillsammans med andra nätverk såsom städa 

Tibro, Uppånerfestival

Praktik, jobb: komplement till AF genom vår arbetsmarknadsenhet

Fotboll: Haft ett eget lag som deltagit korpserien, barn inbjuds till de 

föreningar som finns

Annat: Stöd till nybildad förening "Nya svenskar i Skaraborg" Alla 

kyrkor i Tibro är engagerade och stöttar och interagerar med våra nya 

svenskar

Svenskundervisning: Via SFI

Hjälp kontakt med myndigheter: Via vår arbetsmarknadsenhet

Hitta bostäder: Tibro kommuns fastighetsägarnätverk har träffat 

föreningen Nya Svenskar i Skaraborg, bostadsbolag har haft 

kvartersvärdar för att underlätta boende

Annan sport/aktivitet: Pimpelfiske

Mycket mer

ca 100 Kyrkorna i Tibro, 

Fastighetsägarnätverke

t, uppånerfestival, 

idrottsföreningar, Tibro 

kommun, m fl

ett exempel: 

Facebook: uppåner 2015

Ingela Backman 0767-987505 ingela.back

man@tibro.s

e

Tibro 

kommun

Örebro län Nora 

kommun

Järnboås

bygden

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp med 

skjuts, Fotboll, Annan 

sport, Teater, musik, 

barnverksamhet, sömnad, 

promenadgruppen, scouter, 

insamling och utdelning av 

kläder, skor m.m.

Se aktuell info på www.jarnboas.se 

Vi har arbetat med  kommunikation och aktiviteter sedan april, boendet 

startades 11 september.  Vi har ett brett engagemang av föreningar i 

hela bygden.

Kan även skicka ett bildspel från vårt bygdemöte som vi hade 25 

oktober 2015.

ca 100 

person

er på 

asylbo

ende, 

ca 30 

volontä

rer och 

ca 80 

deltog 

på 

bygde

mötet

Järnboås 

bygdegårdsförening, 

Järnboås 

Idrottsförening, 

Nyhyttans Adventkyrka, 

Nora 

bergslagsförsamling 

Svenska kyrkan, 

Föräldraföreningen på 

Järnboås skola och 

förskola, SPF 

seniorerna, Nyhyttans 

fiskevårdsområde, ABF, 

Röda korset

www.jarnboas.se Kristina Dybeck 070-6660782 kristinadybec

k@telia.com

Järnboåsb

ygdens 

stödgrupp 

för 

Nyhyttans 

asylboend

e

Örebro län Lindesbergs 

kommun

Storå Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Hjälp i 

kontakter med 

myndigheter, Hjälp hitta 

bostäder, Fotboll, 

föreläsningar

Studiecirklar i Svenska och samhällskunskap.

även i Ljusnarsberg, Laxå, Hällefors och Askersunds kommuner.

40-

60/vec

ka/stud

iehem

ABF www.abf.se orebrolan Peter Zetterman 0706101190 peter.zetterm

an@abf.se

ABF 

Örebro län



Örebro län Laxå 

kommun

Laxå 

kommun

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Fotboll

Flyktingguide projekt finansierat av Länsstyrelsen (kommunen 

tillsammans med föreningar, frivilligorganisationer och studieförbund). 

Kommunens integrationssamordnare arbetar med stöd till praktik och 

jobb. Studieförbunden och Bergskyrkan arbetar med 

svenskundervisning. 

Kommunen har nätverk med alla friviliigorganisationer där vi kan 

samordna aktiviteter. Fotbollsförening.

Hundra

tals. 

Bara 

Bergsk

yrkan 

har 

runt 50-

80 pers 

Bergskyrkan, ABF, 

Tallstigskyrkan, 

Svenska kyrkan, Röda 

korset, Laxå IF

http://www.bergskyrkan.s

e/bergskyrkan/extern/asyl

cafe.htm

http://www.dagen.se/80-

asyls%C3%B6kande-

bes%C3%B6kte-

konferensen-1.367490

Jessica Vidberg 0584473115 jessica.vidbe

rg@laxa.se

Laxå 

kommun

Östergötland

s län

Finspångs 

kommun

Grytgöl Fotboll Grytgöls IK har välkomnat ett antal pojkar från boendet för 

ensamkommande flyktingbarn i finspång till fotbollsträning i Grytgöl. 3 

pojkar anslöt under en kortare period till verksamheten men hittade 

senare förenignar i centralorten som innebar kortare resor för dem.

3 Grytgöls IK GIKs hemsida 

www.grytgol.se

där finns dock ingen 

information om denna lilla 

aktivitet då den i 

dagsläget ligger nere.

Anders Bengtson anders.bengt

son@motala

.se

Grytgöls 

IK

Östergötland

s län

Linköpings 

kommun

vikingsta

d

Fotboll, innebandy Vi har inga aktiviteter i dag men vill ha 0 o västerlösa by   facebook lars hellberg 0708184722 lillish@live.s

e

västerlösa 

goif

Östergötland

s län

Norrköpings 

kommun

åby Fotboll Fotboll för en flyktförläggning 30 Åby If

Svenska kyrkan

Åby IF Håkan Fridén 0736-841632 abyif@telia.c

om

Åby If

Östergötland

s län

Norrköpings 

kommun

Vikboland

et

Fotboll Fotbollsträning ute samt inomhus i fotbollshall vid kall väderlek. 

Möjlighet finns att det i förlängningen även ges möjlighet till seriespel 

från P12-senior.

Möjligh

et upp 

till 

cirka 

Kuddby IF Mats Andersson 010-4803141 mats.l.ander

sson@trans

port.se

Kuddby IF

Östergötland

s län

Norrköpings 

kommun

Getå Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

med svenskundervisning, 

Hjälp med skjuts, Fotboll

Olika aktiviteter knutna till asylboendet på Getå hotell sedan 

september 2015 och framåt. 

Kolmårdens församling har ställt upp med skjuts till kyrkans aktiviteter, 

till fotbollsträningar som anordnas av Åby IF, till studiecirklar som 

anordnas av Sensus studieförbund. 

Röda korset har bedrivit svenskundervisning ett tillfälle i veckan på 

plats.

Svårt 

att 

avgöra, 

då en 

del 

varit 

med 

mer, 

Sensus studieförbund

Kolmårdens församling

Åby IF

Röda korsets 

flyktinggrupp, 

Norrköping

Föreningen Mångfalden

Kristina Roland 0704624876 kristina.rolan

d@sensus.s

e

Sensus 

studieförb

und

Östergötland

s län

Norrköpings 

kommun

Åby Fotboll Fotbollsträning 35 st Åby IF

Svenska Kyrkan

NT,Åby IF hemsida Håkan Fridén 0736-841632 abyif@telia.c

om

ÅBY IF

Östergötland

s län

Söderköping

s kommun

Östra 

Ryd

Fotboll Ett juniorlag i fotboll med bygdens pojkar blandat med 

ensamkommande flyktingbarn i huvudsak boende i Söderköping. 

Träning och matcher med förhoppning om att det ska leda till relationer 

och mer integrationsstärkande initiativ i bygden och kommunen.

30 Östra Ryds IF

Betaniaförsamlingen i 

Östra Ryd (transport)

Östra Ryds församling 

(transport)

http://www.orif.se/lag/junio

rlag-2015/

Sverker Johansson 0705366998 sverker.joha

nsson@telia.

com

Östra 

Ryds IF

Östergötland

s län

Valdemarsvi

ks kommun

Valdemar

svik

Umgänge, lära känna 

lokalbefolkningen, Hjälp 

hitta praktikplatser, 

utbildning, jobb, Fotboll, 

Föreläsningar av de 

ensamkommande 

flyktingbarnen för att övriga 

ska få större förståelse för 

deras situation

Grunden är idrotten och i detta fallet fotboll. Utifrån fotbollen skapas 

kontakter, kompisar, träffar med våra sponsorer (näringsliv) vilket kan 

ge möjlighet till feriearbete, föreläsningar kring den egna situationen, 

utbildning i idrottsmedicin och kosthållning med mera. All integration 

ger spin-off effekter vilket är till gagn för alla både de inom riket födda 

och utrikesfödda.

15 Valdemarsviks IF svenskalag.se/wifsenior

valdemarsvikif.se

Tomas Pettersson 070 31 37 

889

cop-

mary@hotm

ail.com

Valdemars

viks IF


