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Angereds Föreningsblad
Föreningsbladet innehåller information om
föreningsstöd, kultur och folkhälsa. Det ges ut fyra
gånger per år i mars, juni, september och december.
Om någon förening eller verksamhet vill ha med
kortfattad information om arrangemang och dylikt
på detta blad så hör av er till redaktören.
Föreningsbladet skickas ut via e-post. Kontakta
personal på handläggningen om du vill ha en
papperskopia sänd via post.
Redaktör: Päivi Huhtala
Föreningsstöd/handläggning:
Päivi Huhtala 031-365 26 72
Janus Maxe 031-365 16 87
E-post: foreningsstod@angered.goteborg.se

Invigning av Aktivitetshuset
Hammarkullen OBS! Idag
6/3 kl. 17-19 Bredfjällsgatan 38–44
Nu är det äntligen dags för den officiella
invigningen av Aktivitetshuset Hammarkullen.
Lokalerna är nu möblerade och färdiga att användas
av föreningar och privatpersoner som bor och verkar
i området.
Under kvällen bjuds det på trevlig underhållning,
alkoholfria drinkar och enklare mat och snacks.

www.goteborg.se/angered

Välkommen till föreningsdialog med
tema demokrati och delaktighet
19/4 kl. 17.30-20.30 Blå Stället, stora scenen
Ytterligare information sänds till föreningar längre
fram.

Var med och bestäm innehåll till
föreningsdialogen - planeringsträff
13/3 kl. 17.30-19.30 Föreningsstöd,
Högaffelsgatan 9
Anmälan senast 11 mars till:
foreningsdialog@angered.goteborg.se eller
031-365 27 46
Ange namn, förening och eventuella allergier.
Det finns ett begränsat antal platser.
Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna önskar Angereds
stadsdelsförvaltning.

Unga påverkar har startat Young Mayer i
Angered
Angered har två Young Mayers som skuggar
stadsdelsdirektören Rickard Ernebäck och
nämndordföranden Ali Moeeni i deras arbete under
året. De unga är Angereds Ungdomsrådets
ordförande samt vice ordförande. Metoden Unga
borgmästare bygger på dem nära och kontinuerliga
diskussionerna som kommer uppstå mellan de vuxna
och unga. På detta sätt får stadsdelen in de ungas
perspektiv i aktuella frågor och unga får ett ökat
inflytande i samhället. I strävan efter ett jämlikt
Göteborg behövs nya sätt att arbeta. Unga
borgmästare provas som ett koncept för att utveckla
ungdomsrådets arbete samt öka de ungas inflytande.
Arbetet ska utvärderas vid årsskiftet.
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Information om föreningsstöd
Riktlinjer och blanketter
Riktlinjer för föreningsstöd samt ansöknings- och
redovisningsblanketter finns på stadsdelens hemsida
www.goteborg.se/angered:
Våra tjänster> Kultur och fritid> Ett unikt
föreningsliv

Föreningskatalog
Föreningsstödet sammanställer information om de
föreningar som är aktiva i Angered för att förbättra
tillgängligheten för privatpersoner som vill hitta nya
aktiviteter och för organisationer och kommunala
verksamheter som ser efter samarbetspartners.
Föreningskatalog februari 2018 finns på
föreningsstödets Facebook sida.

Redovisning av extra pengar till föreningar
Stadsdelsnämnden Angered beslutade den 21 juni
2017 om extra pengar till föreningsstödet.

Inbjudan till samarbeten

Beviljat riktat stöd kan användas fram till 31 mars
och ska redovisas allra senast 30 april.

5/4 kl. 18 – 19.30 Föreningsstöd,
Högaffelsgatan 9, Angered centrum

Utbildningar

Vill ni nå ut till fler människor?
Vill ni inkludera nya målgrupper?
Vill ni skapa delaktighet för alla?

Enligt riktlinjer för föreningsstöd ska föreningar
aktivt sträva efter att delta i utbildningar och
information som erbjuds av stadsdelsförvaltningen
för att kunna få föreningsstöd.
Ett antal gratis utbildningar anordnas regelbundet i
samarbete med VSIF/SISU, Idrotts- och
föreningsförvaltningen och stadsdelarna Angereds
och Östra Göteborgs föreningsstöd.
Utbildningarna är ett bra sätt för föreningar att lära
sig om allt från ekonomi till hur man blir en bättre
ledare.
Ledarskapsutbildning för ledare 13–15 år
13/3, 22/3 kl. 17-20 Biskopsgården
5–6/5 Angered
Anmälan och info: kurser@vgidrott.se
Ansök om riktade stöd till aktiviteter under
skollov
Sänd in ansökan i god tid. Det är särskilt viktigt om
ni behöver få beslutet för att veta om ni har råd att
genomföra aktiviteten, så slipper ni till exempel
avbokningsavgifter om ni måste ställa in.
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Bli arrangör i Göra.nu - informationsträff

En app för att skapa möten mellan verksamheter
som vill inkludera nya målgrupper och personer som
saknar en aktiv fritid.
Kom på informationsmöte med Passalen och lyssna
på hur vi tillsammans kan skapa delaktighet för alla!
Passalen är en ideell allmännyttig förening som
verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt
liv.
Passalens fokusgrupp är barn och unga med
funktionsvariation.
Info: www.passalen.se
Anmälan: paivi.huhtala@angered.goteborg.se

Svenska Röda Korset i Göteborg söker
volontärer till verksamheten i Gårdsten
Röda Korset håller på att starta verksamheter i
Gårdsten och söker frivilliga till följande uppdrag:
•

Att hjälpa nyanlända att öva sin svenska och
att delta i läxhjälp

•

Att anordna sociala eller kulturella
aktiviteter

•

Att anordna Första hjälpen kurser. Du får gå
först en utbildning själv.
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Om du vill bli frivillig, kontakta
verksamhetsutvecklare Mohad Aruqi för ett möte!
072-166 90 63, mohad.aruqi@redcross.se
www.redcross.se

Är din förening eller någon medlem
intresserade av att arbeta med
valdeltagande?
Vi söker kvinnor och tjejer som gärna får tala något
av språken; arabiska, somaliska, persiska, kurdiska,
pashto, urdu, farsi, tigrinja som verkar i Stockholm,
Malmö och Göteborg. Som demokratiambassadör är
du med och sprider information, tillvaratar och
bidrar med engagemang!
Dina uppgifter som demokratiambassadör:
• Delta i utbildning om demokrati,
jämställdhet och samtalsledning
•
•

Utforma och delta en informationsträff
(minst en innan valet)
Vara med och distribuera vårt
informationsmaterial

Du som demokratiambassadör får gå en utbildning
och förväntas initiera och leda en
informationsaktivitet som ska bidra till ett ökat
valdeltagande för utrikesfödda kvinnor.
Informationsaktiviteterna får gärna hållas i ett
sammanhang där du redan brukar vara, till exempel
föreningar, träffar m.m.
Resor och utlägg kommer att ersättas. Det kommer
också att utgå ett symboliskt arvode. Läs mer på
www.sverigeskvinnolobby.se
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Vill du delta i Kulturvandringen i
Hammarkullen 6 oktober?
Vi vill gärna komma i kontakt med alla som kan
bidra till att göra dagen speciell och minnesvärd för
boende och besökare.
Välkommen att delta med musik, dans, teater, poesi,
film, hantverk, mat m.m. under en dag där vi vill
visa kulturkrafterna i Hammarkullen!
Allmänheten kommer att gå runt i området och
besöka platser där olika aktiviteter presenteras. Vi
kommer att ha en karta där vi prickar in alla
aktiviteterna för att besökarna och boende enkelt kan
hitta det som de vill se och uppleva.
Kontakt och info: Gloria Esteban 070-175 08 12,
gloria.esteban@telia.com
Kulturvandringen i Hammarkullen arrangeras av
HAM-SAM/ Karnevalskommittén i Hammarkullen
genom projektet Hammarkullen 365 i samarbete
med lokala aktörer.

Stadsdelsdagar
6/5 Bergumsdagen
19–20/5 Hjällbokalaset
25–27/5 Hammarkullekarneval

Föreningsverksamhet
Västsvenska Roller Derby Sällskapet
Roller disco den 30 mars i Angereds Sporthall för
barn och ungdomar och senare på kvällen för vuxna.
Den 26 och 27 maj har vi
8 planerade matcher i
Angereds Sporthall. Våra
vuxenlag spelar samt
juniorlaget spelar sin
första hemmamatch!

Angereds föreningsblad
Nr 29 Mars 2018
Information om föreningsstöd, kultur och folkhälsa
Mer information finns på vår hemsida vsrds.se och
www.facebook.com/VSRDsallskapet eller
www.facebook.com/vsrds.rulltartorna

Bergum-Gunnilse Utveckling

Filmkväll: ”Återstoden av dagen” av Kazuo
Ishiguro.
12 mars kl. 19 i Bergums församlingshem
Fika till självkostnadspris.
Utforska stigar, leder och rundor
18 mars kl. 14-16.30
En första träff för ALLA som är intresserade av att
hjälpa till att utforska och inventera stigar, leder och
rundor i området. Promenadstigar, löp- och
mountainbike-rundor, ridleder, meditationsplatser
eller hundträningsspår. Vad som är intressant beror
på dig som vill vara med!

Bergums Hembygdsgilles Museisektion
Bergums museum i Olofstorps f.d. järnvägsstation är
öppet varje helgfri lördag mellan kl. 10 och 12.
Måndagen den 9 april berättarkväll i muséet
kl. 19.00.
Lördagen den 28 april kl.12.00 Vårpromenad
"Olofstorp runt". Vi samlas vid muséet och
promenerar i centrum runt Småkulla, Utjorden och
Björkliden. Tag med fika för kafferast.
Skolor, förskolor och andra grupper är välkomna att
besöka muséet och få en inblick om livet i Bergum
förr. Kontakta Lena Hansson tel. 031-702 04 56 för
information.

Göteborg Hockey Club
Göteborg HC har tjejhockey, kälkhockey och
hockeyskola på Angered Arena.

Bergums Hembygdsgille firar 70-års jubileum
24 mars kl. 10-14 öppet hus i muséet och
församlingshemmet i Olofstorp/Bergum
Vi presenterar våra grupper och mötesplatser och
bjuder på soppa och korv och bröd! Bergums
museum är öppet under samma tid. Vi berättar om
Bergum förr och visar gamla föremål från bygden.
Tipspromenad.
Bergumsdagen
6 maj kl. 11-15
Bergumsdagen är en årligt återkommande tradition.
Här hittar du bygdens föreningar och företagare, och
ett stort utbud av lokalproducerade produkter och
delikatesser, familjeaktiviteter, konst och hantverk,
mat och fika.
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Göteborg HC har hemma matcher i SDHL som är
damernas högsta serie på Angered Arena
10 mars kl. 16 möter man Djurgården och 11 mars
kl. 13 Linköping.
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Raymi

Somaliska föreningen i Göteborg

Raymi är en boliviansk folkdansförening som riktar
sig till alla åldrar. Vi tränar på KulturAtom,
Högaffelsgatan 12. För att bli medlem hos oss
behöver du inte någon kunskap inom dans. Vi lär
dig, men en positiv inställning är viktig. Vi har
medlemmar från olika etniciteter och kulturer. Vi
deltar i tävlingar inom Sverige och utomlands. Vi
har även Raymikvällar då vi umgås och lär känna
varandra. Milka Torrez är kontaktperson för styrelse
och för verksamhet.

raymi.gbg@gmail.com
Facebook: Raymi GBG
Snapchat: raymi.gbg
Instagram: raymigoteborg

Bredfjällsgatan 38–44
Alla barn, ungdomar och vuxna är välkomna till våra
aktiviteter i Hammarkullen: föreläsningar i
samhällskunskap, läxhjälp, friskvårdsaktiviteter,
folkhälsoinformation, filmvisning, volleyboll,
basket, fotboll, lek, bordtennis samt olika aktiviteter
under sommaren. Särskilda aktiviteter för nyanlända
anordnas: samhällsinformation, språkundervisning,
mediakunskap, internetanvändning m.m.
Man kan också få hjälp med att söka bistånd, arbete
och bostad.
Kontakt: Abdi Yussuf 072-945 55 28,
Hosh Osman 072-005 92 22

Rosa Huset, Missionskyrka
Somaliska fredsföreningen

Rosmaringatan 53 i övre Lövgärdet

Hammarkulletorget 20, röda stugan i Hammarparken

Tisdagar kl. 10 öppen förskola

Somaliska Fredsföreningen bildades år 1998. Vi vill
förebygga segregation och ungdomskriminalitet,
utanförskap och dåliga skolresultat. Vi erbjuder
läxhjälp i svenska, matematik, och engelska. Målet
är att alla ska nå bra skolresultat för att kunna
studera vidare och få ett bra jobb i framtiden samt
komma in i samhället och bli en del av det. Många
föräldrar är engagerade i verksamheten.

Onsdagar kl. 18-20 café

Vi nattvandrar i Hammarkullen för att det ska finnas
vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social
trygghet när unga rör sig ute på kvällar och nätter.

Kulturhuset Blå Stället hälsar
dig välkommen med ett välfyllt
kulturprogram.
Telefon: 031-365 17 00
wwwblastallet.goteborg.se
www.facebook.com/bla.stallet/

Kontakta Omar Haji 076-550 73 91,
omar11_haji@hotmail.com om du vill veta mer om
verksamheten.

www.goteborg.se/angered

Torsdagar kl. 10 språkcafé, kl. 11-15 café
Söndag 25 mars kl. 13 årsmöte

Kulturhuset Blå Stället
Angereds Torg 13
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Är du föreningsaktiv och vill göra program och
visa upp din förening?
Kontakta programproducent Gloria Esteban:
gloria.esteban@angered.goteborg.se
Internationella kvinnodagen
8 mars kl. 18
Föreläsning ”Feminismens roll”, tal, poesi, konst,
dans och musik m.m. Konferencier: Segal Mohamed
Vi bjuder på fika. Fri entré.
Ett utdrag ur programmet.
Musikcafé
14/3 kl. 19. Vokalkvartetten Tetra
21/3 kl. 19. Gruppen Bidad spelar persisk
musik. Fri entré.
Mexikos mat – mer än tacos
15/3 kl. 18. Föreläsning med smakprov.
Fri entré.
”Söndagsöppet”: kurdisk kulturdag
18/3 kl. 12.30-15. Musik, dans, smakprov,
föreläsning m.m. Fri entré.
Sopp- och författarkväll
21/3 kl. 18. Kostnad 100 kr.
Dragspelen i tangons historia med Alan
Haksten
22/3 kl. 18. Fri entré.
Återkommande varje vecka:
Linedans, Orientalisk dans, Qi Gong, Lätt yoga,
Öppen Ateljé, Pysselklubb & Fredagsverkstad för
barn.
Hammarkullen konsthall
Fraidoon Temoree – Culture Clothes
t o m 17/3
Fraidoon Temoree skapar kläder med ed inspiration
från traditionellt Afghanskt hantverk.
Tankar på gränser, plats, tradition, arv, sexualitet
och mänskliga rättigheter följer arbetet och möter
viljan att utbyta berättelser - i text, foto och textil.
Texterna i utställningen handlar om dels Fraidoons
egen berättelse och dels en historisk inblick i det
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Afghanska textila arvet. Texterna ges på engelska,
svenska och dari.
Utställningen skapades i samarbete med föreningen
KulturUngdom där Fraidoon är medlem.
Hammarkullen konsthall ligger i spårvagnshållplats
Hammarkullen.
Facebook:
https://www.facebook.com/Hammarkullenkonsthall/

Angereds Teater
Inne i Kulturhuset Blå Stället, Angereds Torg 13
Pjäsen #delameddig
23/3 är det premiär. Pjäsen spelas t o m 28/4.
Tretton nya skådespelare och fem nya dramatiker
gör sin debut på Angereds Teater med
pjäsen #delameddig. Manuset är skrivet av deltagare
från Angereds Teaters skrivgrupp och spännvidden
i dramatiken går från dystopisk realism och kampen
med sig själv, till absurd moralpanik och
peppande parodi. På scen står Angered Teaterskolas
elever och föreställningen är deras
slutproduktion. Biljetter bokas på
info@angeredsteater.se eller 031-331 54 08.
Eftersom det är en elevföreställning är biljetterna
gratis för skolor och för allmänheten kostar de
endast 30 kr. Föreställningen är cirka 90 minuter
lång utan paus och spelas på Blå Stället i Angered.
Kalendarium och mer info finns på
www.angeredsteater.se.

Hälsoteket i Angered
Högaffelsgatan 10
På Hälsoteket i Angered kan du som vill förbättra
din hälsa träna, gå på kurser eller föreläsningar. Allt
är gratis. Mer information om aktiviteter på
www.goteborg.se/halsoteketangered.
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19/3 kl. 18-20 Föreläsning om flykt och psykisk
ohälsa på Blå Stället
Jihad berättar om sin tid före, under och efter
flykten. Han blandar allvar med humor när han
berättar om starka minnen och sina egna erfarenheter
av posttraumatiskt stressyndrom.

Vårens föreläsningar i Hammarkullen
Folkets Hus, Hammarkulletorget 62 B
En guidad tur till Favelan – på engelska
22/3 kl. 18-20
Hur planeras en guidad rundtur i en marginaliserad
stadsdel i Rio de Janeiro? Carlos Antonio de Souza
från Brazilien har många års erfarenhet av att giuda i
Brasiliens största Favela, Rochina.
Förortens och folkbildningens renässans
9/4 kl. 14-16
Rene Leon Rosales är forskningsledare vid
Mångkulturellt Centrum. Rene kommer att föreläsa
om ungas organisering och politisering i förorterna.
Renes forskning handlar om hur segregation och en
rasifiering påverkar ungdomarnas
identitetsprocesser.
Hammarkullen får en ny gata
17/5 kl. 18-20
Hammarkullen står inför stora förändringar. Ett
centralt stråk genom området kommer att stå klart
2018. Öppna verksamheter med renoverade entréer
på Bredfjällsgatan och vid torget som vänder sig till
boende eller föreningar och organisationer, ska vara
klara under året. Tanken med kvällen är att
presentera några av verksamheterna och samtala om
vad detta kan innebära för området.

Café Hammarkullen
Hammarkulletorget 62 B
Caféet drivs av Hammarkullens Folkets
Husföreningen.
Öppettider:
måndag - tisdag kl. 9-20
onsdag - fredag kl. 9-17.
Lunch mellan kl. 11-14. Pris 75 kr inkl. kaffe.
Välkomna!

Götas - unga
Götas unga är en verksamhet som finns för
ungdomar som är arbetslösa i Göteborg. Vi erbjuder
information och guidning för att ungdomar snabbare
ska nå utbildning och jobb.
Därför vill vi att du som träffar ungdomar ska veta
att vi finns, både du och ungdomen kan höra av sig
till oss.
På vår hemsida www.goteborg.se/gotasunga hittar
du information om hur man söker jobb och
utbildningar. Informationen har vi samlat från
Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen,
Samordningsförbunden, föreningslivet och
näringslivet.
Följ oss på www.facebook.com/gotasunga för att få
tips och information om vad som händer i Göteborg.
Hör av er till oss!
gotasunga@arbvux.goteborg.se
031-368 60 83, sms: 072-856 63 02
www.instagram.com/gotas_unga/
www.youtube.com - Götas unga
Göteborgs Stad i samarbete med

Tips om lägergårdar
www.gotalejon.org/trollsjonas
www.grabogarden.se
www.bockaberg.se
www.ammenas.org
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Trevlig vårvinter!
Hälsar Päivi Huhtala och Janusz
Maxe, föreningsstöd i SDF Angered

