Höst 2016
Samhällsarbete Attraktiva Åby
Nam id velit non risus consequat iaculis.

Samhällsarbete Attraktiva Åby är samverkan mellan Mölndals stad (Kultur och
Fritid, BoU, AFF, Serviceförvaltningen) Stena Fastigheter, Mölndals Bostäder, Brf.
Korndahl, Brf. Smörhålan.
I Attraktiva Åby arbetar en samordnare tillsammans med ett antal timanställda samt
10 gymnasieungdomar.
Samhällsarbete Attraktiva Åby
robert.andersson02@molndal.se
Baazgatan 7(delar lokal med Broslättsgården)
431 61 Mölndal
Tel: 0707-701 403

ÅBYDAGEN 2016
Traditionen att avsluta terminen med en områdesdag ute på vår fina näridrottsplats håller i sig. I år kunde
vi utöka deltagandet i planerings/styrgruppen (Samhällsarbete Åby, Pingstkyrkan & Broslättsgården) med
representanter från Hyresgästföreningen, LO, Stena fastigheter & ABF. Sponsring lyckades vi få i år från
Vita Husets pizzeria, Brogatans blommor, Mölndals Energi. 700-800 besökare under hela dagen bjöds på
uppträdanden från scen bland annat: Den Glade Trollkarlen AsonBsonCson, de lokala talangerna Olivia
Spicer & Powell. Scenprogrammet avslutades med ett framträdande av det feministiska punkbandet Tramp
Stamp från Marks kommun & DJs Ebba & A-L. Dessutom hade vi PelleKan & Teaterhuset på plats bland
publiken. Ute på näridrottsplatsen bjöds besökarna på en stor bredd av aktiviteter & mat. Hoppborg,
Backklättring, Skateboardworkshop, Utställning med Mölndals Modellflygarförening, Fiskedamm med LO,
Decoupage med ABF, Fotbollsturnering med Attraktiva Åby & Lereventet ”Den blå planeten”. Maten
stod Chilenska föreningen, Pannkakskyrkan, fritidsgården & pingstkyrkan för. Dessutom hade vi besök av
Fröbiblioteket & tekniska förvaltningen som delade ut lök. Polisen tittade förbi & testade hooverboard
med barn & unga. Tänk om! kampanjen som folkhälsorådet & Samhällsarbete Mölndal står bakom var på
plats och informerade om det olämpliga i att föräldrar/vuxna köper ut alkoholhaltiga drycker till
minderåriga. Våra systrar & bröder inom Samhällsarbete Bifrost ställde upp och jobbade u nder dagen.

Vi vill särskilt rikta ett stort tack till extra handledare Linus Kuhlin som nu tackar för sig inom Samhällsarbete
Mölndal(kanske kan han ändra sig framöver). Linus började en gång i tiden som anställd ungdom inom
Kålleredprojektet och har sedan dess arbetat för att främja trivsel & trygghet för invånarna i Kållered & Åby.
Tack Linus!

Säsong 2 på Gärdesplans odlingsområde
Säsongen inleddes med en inspirationsföreläsning om jord & jordförbättring med Susanne Lundberg från
Källdalens trädgårdar i samband med Hållbarhetsveckan i mitten av april. Många odlare erfar att den andra
säsongen man odlar på ny mark är något tuffare än den första. Speciellt om man odlar i jord som är beredd
på förhand. Därför tänkte vi att detta kunde behövas. Områdes utökades under våren med 15st bäddar
som vi själva oljade in på plats. Nu består odlingsområdet av sammanlagt 75st odlingslådor. Två
redskapslådor färdigställdes & har fyllts med verktyg. En gemensam arbetsdag m ed ogräsrensning har
genomförts. En grillplats har anlagts. Intresset för att få en låda är fortsatt stort. 24 personer står på kölista
& det trillar in intresseanmälningar hela tiden. De personer som åtagit sig olika arbetsuppgifter har uttryckt
ett önskemål om att få en förening till stånd. Samordnaren bistår i denna process. Bland annat har samtal
förts med Studieförbundet Vuxenskolan om att tillhandahålla en kurs i föreningsbildande under våren.
Inom projektgruppen(Tekniska förvaltningen, Miljösamordnare Lisa Järner & Kultur &
fritidsförvaltningen) diskuteras det för närvarande hur området kan utvecklas under nästa år.

Workshop i Lera
Under tre dagar i augusti skapade ett 50-tal barn & vuxna egna självporträtt i lera tillsammans med
konstnärerna Lisa Andersson-Andersson & Ellinor Augustini på Broslätts fritidsgård. 34 tjejer & 20 killar
deltog. Deltagarna var i blandade åldrar och ungefär hälften kom från Åby/Broslätt. Resterande del kom
från alla delar av Mölndal (samt Johanneberg). Intrycket var att många upptäckte hur roligt det kan vara att
skapa i lera & att det finns många tolkningar av uppgiften ”Gör ditt eget självporträtt”. Fantastiskt att få
ha varit med på ett hörn i själva genomförandet!
I år fick vi ekonomiskt bistånd från regeringens särskilda satsning på meningsfull sommarlovsaktivitet i
socioekonomiskt utsatta områden. Beskrivningen av detta stöds syfte passade som hand i handske med hur vi
jobbat tidigare inspirerade av Rädda Barnens koncept ”Kulturplaneterna” & förra årets asfaltsmåleri.
Fredagen den 30:e september ställdes verken ut i Annexet på Mölndals stadsbibliotek mellan 12-15. Ett trettiotal
besökare beundrade barnens skapelser och många barn kom för att hämta sina brända lerkonstverk på plats. För
de som inte hade möjlighet att komma vid detta tillfälle går det att kontakta samordnaren på 0707-701 403 så
ordnar vi med hämtning på Broslätts fritidsgård.

Nattvandringar & Cykelverkstad
Tidigare har det funnits aktiva natt/föräldravandringar kopplat till Katrinebergsskolan & brukarrådet där. Sedan
ett antal år har det inte anordnats några vandringar. Nu har det framkommit önskemål att starta upp detta igen
& vi har kunnat få finansiering från Länsförsäkringar till detta projekt. På de ställen runt om i Sverige där man
har etablerade nattvandringar över tid kan man se att trygghetssituationen förbättrats. Samordnaren har haft ett
möte med fältassistenter & polis om hur vi kan gå vidare med detta. Inne i centrum har ett antal personer tagit
initiativ till nattvandring med centrum som utgångspunkt. Samordnaren har talat med initiativtagaren. Om deras
initiativ blir lyckosamt kan möjligtvis Åby ingå i deras runda. Om du som läser detta verkligen är sugen på att
komma igång så ta kontakt med Jimmy Steffensen och anslut till deras grupp.
Under våren har Pingstkyrkan & Stena fastigheter från samverkan/ledningsgruppen försökt få igång en öppen
cykelverkstad inne på Stenas gård. Eftersom den drivande personen från Pingstkyrkan nu är sjukskriven har
projektet stannat av. Vi har haft kontakt med Cykelköket i Göteborg för att se om de kan hjälpa till med
kunskap om hur man kan lyckas med projektet. Samordnaren vill försöka bistå under hösten så att projektet
hålls vid liv. Vi tänker att detta kan tillföra goda värden i området på flera plan. Det är i linje med att lokalt ställa
om till en hållbar utveckling men också att skapa fler möjligheter för boende att träffas.

Anställda gymnasieungdomar
Vi hälsar Ibrahim, Josefin, Magdalena, Mustafa & Ann-Kristin välkomna till Attraktiva Åby. Nu har vi en grupp
där de anställda har olika social bakgrund Dessutom har samordnaren fått ytterligare en handledare som arbetar
torsdagkvällar. Hon pluggar kulturgeografi och heter Hanieh Namvar. Numera håller vi till på Broslättsgården.
Detta hoppas vi kan öka möjligheterna att samarbeta med fritidsgårdens besökare. Pågående samverkansprojekt
är bland annat deltagande i bibliotekets höstprogram(där vi var aktiva i att ta fram programpunkter) &
medverkan i en fokusgrupp som ungdomsbibliotekarien anordnar, deltagande i Mölndals stadsmuseums arbete
med det nya kulturmiljöprogrammet samt samarbete med Polisen i samband med denna myndighets satsning på
så kallade medborgarlöften. Vi har lyckats med målsättningen att få minst 2 sökanden på varje plats.
Fredagsfotbollen är igång och sköts nu helt av Attraktiva Åbys Dorent & Albin med visst stöd av fritidsgården.
Fritidsgården har också ett projekt med mini-ledare som har kunnat kopplas på det vi redan gör. Vi har deltagit
som funktionärer i samband med en cykelkurs för vuxna invandrare som har ägt rum vid språkcaféet på
Träffpunkten Möllan. Vår IT-ansvarige Ibrahim har fått vidareutbildning inom kommunens kommunikation
genom förvaltningens informatör Karin Svenner. Han har även fått en genomgång av photoshop elements
genom fritidsgården i Kållered. Två projektgrupper har bildats inom gruppen. Den ena vill besöka ett boende
för ensamkommande & den andra vill anordna en dansworkshop för tjejer.

