1

Inledning
I Seveds Förening möts ungdomar och framtidens visionärer där vi arbetar för ungas
utveckling. Seveds Förening är en ideell förening som vill ge ungdomar möjligheten
att driva egna projekt, utbildningar samt jobba med frågor som de själva är
passionerade för där deras motivation och kreativitet framhävs. Föreningen vill
erbjuda personutvecklande projekt och idrottsaktiviteter där individen men även
grupper känner att de utvecklas och vill ta nästa kliv i livet. Vi vill engagera Malmös
näringsliv i ungdomars fritid. Det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att ta ansvar
för sitt egna närområde.
Seveds Förenings mål är att ta tillvara på våra medlemmars kulturella, sociala, idrott
och samhällsintressen. Syftet med våra aktiviteter är att barn och ungdomar som
deltar ska själv påverka utfallet av aktiviteten samt bygga sin självkänsla.
I vår förening så vill vi väga in betydelsen av utbildning för att kunna förbereda våra
ungdomar in i vuxenlivet. Genom att belysa vikten av fritidsaktiviteter samt
utbildning vill vi förhindra ungdomar som befinner sig i riskzon gällande risktagande,
drogmissbruk och ett liv i utanförskap.

Idrott
Vi är glada över att under 2018 så har vi lyckats engagera 65 personer varje vecka i
vår idrottsverksamhet i åldrarna 7-28 år.
A-laget har under 2018 spelat i division 6. Vår gamla tränare lämnade oss med kort
varsel till ett annat lag under februari 2018. Detta ledde till att flera av de äldre
spelarna i åldrarna 25 valde att lägga av.
Februari månad rekryterade vi den mediterade tränaren Nadjam Malik som tidigare
hade varit tränare för Malmö City. Nadjam kom med visionen att han ville förnya
laget och satsa på yngre talanger för att kunna uppnå en generationsväxling.

Tack vare att vi fick yngre spelare i åldrarna 15-20 år så har vi fått fler aktiva spelare
som har kunna engagera sig i föreningen. Under sommaren så har flera av spelarna
varit ledare för vår sommarverksamhet tillsammans med Malmö stads Sommarkul.
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Under juni och juli månad har sex av fotbollsspelarna hållit i Sommarkul för barn och
unga som bor i Sofielund. Vi har haft drygt 20-25 barn som har kommit måndagfredag under sju veckor.
Seveds förening bedriver fritidsfotboll för barn och ungdomar boende i Sofielund två
dagar i veckan. Fritidsfotboll är ett bra sätt för ungdomarna i åldrarna 14-19 att
motionera och umgås. Minst två av våra ledare befinner sig i lokalen för att skapa en
kamratlig miljö och alla är inkluderade och välkomna att delta. Under 2018 så har vi
haft ca 15-20 deltagare vid varje tillfälle.
Vi har även knattefotboll för barn i åldrarna 7-10 år som tränar två dagar i veckan där
föräldrarna är engagerade.

Trygghet
2018 har var tredje året som vi har bedrivit nattvandring. Vi har varit extra glada över
den positiva utveckling som vi har sett i vår trygghetsskapande åtgärd för boende
Sofielund i Malmö. Fler boende och föreningsaktiva har engagerat sig i vår
Nattvandring.
Den 23 augusti fick vi besök av Janne Lundberg som är grundare till stiftelsen
nattvandring.nu som vi är anslutna till under vår nattvandring. Janne informerade

3

under kvällen om vikten av att boende engagerar sig för sitt egna närområde. EON var
även närvarande och informerade om sina satsningar i Sofielund och Jan Svärd
informerade om de trygghetsskapande åtgärder fastighetsägarna Sofielund har gjort.
Totalt närvarade 47 boende från Sofielund som gjorde kvällen till en succé. Under
kvällen visade även mammor boende intresse för att börja dagvandra.

Vår första dagvandring för mammor genomfördes 22 oktober. Mammorna vandrar en
gång i veckan kl. 14.00-.15.00 när barn och ungdomarna slutar skolan.

Valet 2018
Under hösten 2018 så har vi haft infokvällar för våra medlemmar för att informera om
valet 2018. Vi har haft flera förstagångsväljare som har uppskattat informationen om
riksdag, regering, landsting och region.
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Delegation mot segregation
18 oktober deltog vi i Malmö Stads kartläggning samt lösningarna av segregationen i
Malmö. Vi som förening fick möjlighet att dela med oss om våra tankar samt hur vi
arbetar i vår förening mot segregation. Malmö Stad håller på ta fram en strategi emot
segregation under kommande 10 åren med stöd från staten. Vi tackar för inbjudan och
ser fram emot Malmös arbete för ett mer inkluderande stad.

Projekt SUMO
Seveds unga organiserar och mobiliserar
Sedan augusti 2017 har vi även varit samarbetspartner till ett ungdomsprojekt som är
riktat mot ungdomar i riskzonen.
Projektet SUMO skall ge unga i Seved och Rosengård i Malmö möjlighet att dels
delta och organisera sig självständigt i utvecklande aktiviteter och dels öka deras
inflytande och delaktighet i samhällsfrågor och i samhällsutvecklingen samt
förebygga våld med alternativa aktiviteter för en tryggare vardag och mer meningsfull
fritid.
Den huvudsakliga målgruppen är framför allt unga i åldern 13-25 år boende i Seved
och närliggande områden som inte är organiserade och som lever i risk att hamna i
kriminella eller sociala problem.

5

Läxhjälp
För tredje året i rad driver vi läxhjälp i våra lokaler för barn och ungdomar boende i
Sofielund och närområdet. Vi bedriver öppen läxhjälp måndag-fredag kl. 17.00-19.00
där barn och ungdomar kan droppa in för att få hjälp med sina läxor. Det finns alltid
minst två stycken läxhjälpare till förfogande.

Samverkan Östafrika
Seveds förening har haft fotbollsverksamhet sedan början av 2010-talet. Vi startade
2011 som en grupp ungdomar med en vision att bilda ett lag där vi kunde dela
gemenskap och glädje. I vår uppstart första två åren så fick vi mycket hjälp av att
kunniga personer som vägledde oss att genomföra vår vision att skapa ett lag från
Sofielund.
Våren 2018 så fick vi möjligheten att träffa den somaliska fotbollsdelegationen i deras
Sverigebesök i Stockholm. Under besöket så fick vi sitta med en representant från
södra Somalia. Under vårt korta möte så blev vi informerade om behovet av stöd för
unga idrottsintresserade. Barn och ungdomar får stå för konstaderna för köp och
utrustning för att kunna idrotta. Ungdomarna får även själva samla in pengar för att
kunna få tillgång till konstgräsplanen.
Idrott är något som förenar unga människor som står för mer än 60% av hela
befolkningen och vi blev besvikna att det inte fanns mer stöd för något så viktigt.
Elitidrottare som tävlar i den nationella cupen får själva hitta sponsorer vilket dom
inte alltid lyckas med. Många spelar med väldigt slitna skor.
Under Maj månad 2018 hade vi ett föreningsmöte för våra medlemmar. Under mötet
bestämde vi att medlemmarna skulle starta en insamling där vi skulle hjälpa
ungdomarna. Under 4 månader samlade våra medlemmar in 20 tusen kronor för inköp
av skor, träningskläder, vatten ställ, taktiktavlor m.m för laget.
Under hösten tog vi kontakt med ett ungdomslag i södra Somalia och informerade
dem om vår insamling. Ungdomarna bjöd in oss och vi tog ett beslut att besöka dem.
Tre av våra föreningsrepresentanter valde att själv finansiera sin resa och lämna över
materialet under jullovet.
Väl framme så träffade vi 30 ungdomar samt deras tränare som tog emot materialet
som dom skulle använda till att delta i dom nationella tävlingarna. Ungdomarna
uttryckte en stor glädje över våra medlemmars insats för att stödja dom och bjöd
därför oss på en uppvisningsmatch.

6

Mottagandet på flygplatsen

Utdelning av material
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