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Sigtunas rika föreningsliv

I Sigtunas kommundelar och grannskap finns ett rikt föreningsliv. Allt från idrott, dansföreningar, scouter och kulturföreningar berikar livet till många av kommunens medborgare. I denna första upplagan av
föreningsårsbok för Sigtuna 2020 för hittar du några av alla föreningar och organisationer som verkar
i Sigtuna. Katalogen får inte betraktas som fullständig(!) och kommer att fyllas på och uppdateras för
att bli mer komplett från 2021 och kommande år. Vårt hopp är att föreningskatalogen blir väl använt i
föreningarnas verksamhet och planering.
I föreningsårsboken hittar du en kort presentation av de olika föreningarnas, organisationernas, trossamfundens, studieförbundens, även skolor och myndigheters verksamhet. Vi presenterar intervjuer,,
statistik för kommundelar och grannskap, kurser, dela-med-dig-workshops. Dessutom vill du hitta annonser från företag och sponsorer som gör det möjligt att ge ut katalogen.
Initiativtagare till föreningskatalogen är George Graham Foundation (inkluderande ideell förening med
säte i Sigtuna sedan 2017).
Redaktören hoppas katalogen blir till stor användning för alla som är intresserad i föreningslivets insatser kopplat till grannskapsprocesser för trivsel i mångfald.
I och med att redaktören inte har identifierad alla små och stora föreningar och organisationer som har
sin verksamhet i Sigtuna, är det naturligt att inte alla finns med i år. Saknar du din förening, eller vill du
medverka? Det är gratis att presentera sin förening på upp till en A4-sida.
George Graham Foundation hoppas föreningskatalogen 2020 delas ut till föreningarnas medlemmar
i PDF. Ni kan även besöka Anslagstavla för föreningar på Facebook och presentera er verksamhet där.
Vill du veta mer om föreningar eller har du en förening eller funderar du på att starta en förening? Då
kan du kontakta Sigtuna kommun:
https://www.sigtuna.se/kultur-och-fritid/foreningar-foreningsliv/bilda-forening.html
George Graham Foundation tackar alla medverkande som har gjort det möjligt att ta fram föreningskatalogen.
Nästa års katalog beräknas publiceras december 2021. Allt material till din föreningspresentation måste vara redaktionen tillhanda 30 november 2021.
Skriv till redaktion@ggfsweden.org, eller ring redaktionen: 073-641 56 00, Harald Karlsen
Vi ser fram emot konstruktiva idéer kring hur civilsamhällets aktörer i Sigtuna kan samverka kring stora
och små insatser som berikar våra kommundelar och grannskap och hur vi tillsammans kan skapa
hållbara och långsiktiga lösningar på de utmaningar som Sigtuna kommun möter i framtiden.
Med vänlig hälsning, Föreningskatalogens redaktion.

Båtföreningar
MÄRSTA BÅTKLUBB
styrelse@mabk.se		
mabk.se
Johan Lavenius
070-141 44 48
ROSERSBERG BÅTKLUBB
info@rosersbergsbatklubb.se
rosersbergsbatklubb.se
Åke Esberg
073-659 23 53
SIGTUNA BÅTKLUBB
sibk@sigtunabk.se
sigtunabk.se
Christina Schönewald
kickischonewald@gmail.com
073-600 23 52
KANOTKLUBBEN MÄLARPIRATERNA I SIGTUNA
kerstin@obergsrev.se
kkmp.net
Kerstin Öberg
070-844 05 17

Civilförsvar
CIVILSTÖD I SIGTUNA
Anthony Ruoro
073-859 89 50
Sigtuna Civilförsvarsförening
sigtuna.civil@sigtuna.se
Ole Larsen
larsen.b.ole@gmail.com

Djurförening
MÄRSTA RIDKLUBB
info@marstaridklubb.se
marstaridklubb.se
08-592 523 14
MÄRSTA-SIGTUNA BRUKSHUNDSKLUBB
kontakt.msbk@hotmail.com
marsta-sigtunabk.com
Ingela Sandenskog
070-072 63 31

NORRSTJÄRNA RYTTARFÖRENING
lorinas@telia.com
norf.se
070-225 97 16

MÄRSTA-SIGTUNA SOMALISKA
KULTUR- OCH IDROTTSFÖRENING
fuaad471hotmail.com
073-741 04 58

RIDKLUBBEN 4 BEN
informationsansvarig@4ben.org
4ben.org
Monika Danielsson
070-947 61 60

MÄRSTA SYRIANSKA FC
marstasyrianska@hotmail.com
laget.se/marstasyrianskafc
Andreas Gunes
072-251 99 19

Etnisitet

MÄRSTA TURKISKA KULTUR
OCH UNGDOMSFÖRENING
kurretander@hotmail.com
073-957 78 92

CHILE-REGION-14 MÄRSTA
cachito0591@hotmail.com
Carlos Peralta Lower
072-922 58 09
ERITREANSKA FÖRENINGEN
cliff007@live.se
070-437 47 75
Petros
GIRIYUVA
igiranezaglo@yahoo.fr
076-227 80 51
KENYA MAENDELEO YA WANAWAKE
073-555 56 72
KURDISK FÖRENING I
SIGTUNA KOMMUN
nareali23@hotmail.com
MAISON-AFRICANE
gorna.belli@telia.com
070-495 49 47
MUSLIMSKA KULTURFÖRENINGEN I MÄRSTA
hadi2se@yahoo.se
madinah.se
070-775 58 02
MÄRSTAN SUOMALAISET
ELÄKELÄISET
marstansuomalaisetelakelaiset
@gmail.com
Lauri Kuusinen
070-881 69 91
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PAKISTANSKA KULTURELLA &
INTEGRATIONSFÖRENINGEN
pkif19@gmail.com
RAHNOMA
hayat.morady@gmail.com
Hayatullah Morady
073-376 04 35
SHAPLA BANGLADESH
KULTUR- OCH IDROTT
emdadulq@hotmail.com
Emdadul Quader
070-727 27 28
SOMALISKA NORDSUD
KVINNOFÖRENING
somnordsudkvf@hotmail.com
hiraancenter.com
SURUCHIN, BANGLADESH
KULTURFÖRENING
shamsuddin@hotmail.se
08-591 282 96
SYRIANSKA ARAMEISKA
KULTURFÖRENINGEN I
SIGTUNA
sak.sigtuna@gmail.com
070-752 72 37
SYRIANSKA FÖRENINGEN I
VALSTA
073-987 23 48

TURKISH SYRIANSKA
FÖRENING
073-653 01 81
THAILÄNDSKA STUDIEFÖRENINGEN THAI SUEKSA
08-591 124 16

Patientförening
ASTMA- OCH ALLERGIFÖRENINGEN FÖR LÄGERVERKSAMHET
astmaallergilager@gmail.com
astmaoallergiforbundet.se/
lagerforening
Erik Langby
070-431 92 06
FUB-SIGTUNA
jangolson.1@gmail.com
fub.se
Jan Olson
073-983 52 85
FÖRENINGEN FÖR VÄNTJÄNSTEN I SIGTUNA
KOMMUN
pirkkoliisa1942@gmail.com
Pirkko-Liisa Elmquist
070-367 96 62
FORENINGEN HJÄRTLUNG
SIGTUNA UPPLANDS-VÄSBY
info@sigtuna-upplandsvasby.
hjart-lung.se
hjartlung.se
Ulla Clerkestam
073-399 75 36
HÖRSELSKADADES FÖRENING
SOLLENTUNA-UPPLANDSVÄSBY- SIGTUNA
sus@forening.hrf.se
hrf.se/sollentunaupplandsvasby-sigtuna
Anne-Marie Persson
076-016 99 94

REUMATIKERFÖRENINGEN
SOLLENTUNA-UPPLANDS
VÄSBY - SIGTUNA
solluppstig@reumatiker.se
reumatikerforbundet.org

LINODLARFÖRENINGEN
FRANSÅKER
eva.bisell@gmail.com
linodlarna.se
070-663 22 86

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND (SRF) ATTUNDA
kansli@srfstockholmgotland.se
srfstockholmgotland.se
Sabina Fornhem
sabina.fornhem@gmail.com
070-532 55 34

LUNDA HEMBYGDSFÖRENING
anitalindroth@outlook.com
lundatolft.se
070-653 70 71

SVENSK HAZARA FÖRENING
svenskhazaraforening@live.com
070-972 58 08

Hembygd
GRANNSAMVERKARNA I
SIGTUNA KOMMUN
styrelsen@grannsamverkarna.se
grannsamverkarna.se
David Lundqvist
HAGHA HEMBYGDSFÖRENING
annika.ostervall@telia.com
hagahembygdsförening.se
073-848 46 18
HUSBY ÄRLINGHUNDRA MÄRSTA HEMBYGDSFÖRENING
marstahembygd@gmail.com
hembygd.se/husbyarlinghundra
Jan-Peter Alm
jpalm46@hotmail.com
070-971 65 78
KOLLONIFÖRENINGEN
ANEMONEN
katarinak.wester@gmail.com
076-316 57 03
KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN LUPINEN
koloniforeningen.lupinen
@gmail.com
lupinen-marsta.se
Siv Eliasson
siwan_eliasson@live.se
070-772 27 84
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MUNKHOLMENS
TOMTÄGARFÖRENING
kontakt@munkholmen.org
munkholmen.org
NATURSKYDDSFÖRENINGEN
I SIGTUNABYGDEN
mats.olsson.sigtuna
@outlook.com
naturskyddsforeningen.se
Mats Olsson
mats.olsson@slu.se
070-631 60 54
ODENSALA-ÄRLINGHUNDRA
BYGDEGÅRDSFÖRENING
kontakt@odensalabygdegard.se
odensalabygdegard.se
070-693 15 42
NORRBACKA FIBER OCH VILLAFÖRENING EK.F.
jan-olof@sperle.se
NORRSUNDA BYGDEGÅRDSFÖRENING
070-922 36 98
NORRSUNDA FORNMINNESOCH HEMBYGDSFÖRENING
norrsundahembygd@gmail.com
hembygd.se/norrsundafornminnes-ochhembygdsforening
Petter Ålander
073-624 74 81

SIGTUNA HEMBYGDSFÖRENING
sigtunahembygdsförening
@gmail.com
hembygd.se/sigtuna
08-592 505 73
SIGTUNA TRÄDGÅRDSFÖRENING
sigtunatradgardsforening
@gmail.com
070-241 94 06
SIGTUNAORTENS BIODLARFÖRENING
goranmobacken@hotmail.com
sigtunabiodlarna.se
073-253 80 46
SKEPPTUNA BYGDEGÅRDSFÖRENING
info@skepptunabygdegard.se
skepptunabygdegard.se
08-512 990 38
SKEPPTUNA HEMBYGDSFÖRENING
xoneje@gmail.com
skepptuna.n.nu
070-922 85 37
SKÅNELA SOCKENFÖRENING
info@skanelasockenforening.se
skanelasockenforening.se
070-557 87 40

ROTARY ARLANDA MÄRSTA
arlanda-marsta@rotary.se
rotary.se/arlanda-marsta
Taeko Östergren Cedermark
070-858 32 11
RÄDDA BARNEN
MÄRSTA-SIGTUNA
lf.marsta-sigtuna@medlem.rb.se
073-358 04 06
RÖDA KORSET SIGTUNA
Märsta Rödakorskrets
yvonnelindell35@gmail.com
Rosersberg-Skånela
Rödakorskrets
owekar@gmail.com
Sigtuna Rödakorskrets
marianne.augustsson@hotmail.
com
SIGTUNA ROTARYKLUBB
sigtuna@rotary.se
rotary.se/sigtuna
08-592 589 00
SIGTUNA-ARLANDA INNER
WHEEL
innerwheel.se
Käthe Sivander
070-213 60 42

ARLANDA AMERIKANSK FOTBOLL
kansliet@arlandajets.com
arlandajets.com
Mikael Pietilä
070-624 23 36
ARLANDA GLADIATORS CC
farhan@3vligt.nu
070-797 57 54
ARLANDA HK
info@skanela.se
idrottonline.se/ArlandaHK-handboll
Ewa Engström
08-591 133 33
ARLANDA IBK
ordf@arlandaibk.se
aralndaibk.se
08-591 155 11
ARLANDA INNEBANDYFÖRENING
bengthrellstrom@gmail.com
arlandaibk.se
070-591 16 31
ARLANDA/MÄRSTA SKIDKLUBB
info@amsk.nu
amsk.nu
08-512 990 48

Arlanda MC

Humanitärt
AFRIKANSKA FÖRENINGEN
FÖR FRED OCH UTVECKLING
0igiranezac2000@yahoo.fr
076-280 04 86
LET’S HEAL THE CHILDREN IN
AFRICA
lhca@hotmail.com
076-547 93 59
LIONS CLUB SIGTUNA
lionssigtuna@gmail.com
sigtuna-lionsclub.se
Peo Bergqvist
070-522 27 69

Hyresgäst
HYRESGÄSTFÖRENINGEN
SIGTUNA
epost@hgfsigtuna.se
08-591 408 04

Idrottsklubbar
AR ATHLETICS HOCKEY CLUB
rpeter.almtorp@gmail.com
laget.se/arathletics
070-584 73 06
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kansli@arlandamc.se
arlandamc.nu
Ove Ekengren
070-620 99 94
ARLANDA RID OCH KÖR
SÄLLSKAP
08-591 278 27
ARLANDAGYMNASIET SKOL IF
maria.talevska
@arlandagymnasiet.se
073-661 38 22

Arlandastad golfklubb
info@arlandastadgolf.se
arlandastadgolf.se
08-594 722 20
BRÄNNBO IBK
bremberg.k@telia.com
03-512 71 07
CCCP HOCKEY CLUB
rasmus.rindstal@mollerbil.se
070-587 70 12

Dansföreningen Danslyckan
anka@danslyckan.se
danslyckan.se
Hans Ahlberg
FC ARLANDA
kontakta@arlandafotboll.se
arlandafotboll.se
Eduard Halaf
eddie@arlandafotboll.se
070-752 72 37
FRKK, FJORD- OCH FRITIDSHÄSTENS RID- OCH KÖRKLUBB
frkk.forening@gmail.com
frkk.se
Pernilla Öhman
070-959 11 22
FÖRENINGEN SIGTUNA SKATE
OCH KICK
palu@aec.se
aec.se
Patrik Lundqvist
070-698 00 99
HANDBOLLSFÖRENINGEN SIF
info@skanela.se
idrottonline.se/HFSIF-handboll
Ewa Engström
08-591 133 33
HYDERI SPORTS CLUB
hyderisportsclub@hotmail.com
facebook.com/hyderisportsclub
073-755 47 85

IF RYMDEN
ifrymbden@gmail.com
070-402 45 56
IFK MÄRSTA FRIIDROTT
info@ifkmarsta.se
ifkmarsta.se
Magnus Thor
070-598 85 96
KANOTKLUBBEN MÄLARPIRATERNA I SIGTUNA
kerstin@obergsrev.se
kkmp.net
Kerstin Öberg
070-844 05 17
KIM TAEKWONDO
info@kimtkd.se
kimtkd.se
Jens Lundin
070-815 99 41
KORPEN MÄRSTA-SIGTUNA
MIF
korpen.marsta-sigtuna@tele2.se
korpen-marstasigtuna.se
Ante Lööf
073-714 44 40
LAGGA-LÅNGHUNDRA SK
lena.pettersson@swedavia.se
070-638 83 29
LUNDA SKYTTEFÖRENING
070-556 00 37
MÄRSTA ALLIANCE
marstaalliance@outlook.com
marstaalliance.se
Jonnie Sernefors
070-444 65 61
MÄRSTA ARLANDA DART &
BOULE-SÄLLSKAP
mad@maddart.com
maddart.com
076-268 46 01

MÄRSTA BMX CLUB-83
kansli@märstabmx.se
marstabmx.se
Daniel Ivner
073-396 03 64
MÄRSTA CRICKET CLUB
sweedullah@yahoo.com
marstacc.org
Sweed Ullah
076-218 62 57
MÄRSTA CULTURE AND
SPORTS CLUB
owaistariq44@yahoo.com
Muhammad Owais
073-052 32 95
MÄRSTA IBF
fretboy79@hotmail.com
marstaibf.se
MÄRSTA IK
kansli@marstaik.se
marstaik.se
Camilla Folmer Hansen
08-591 177 41
MÄRSTA INNEBANDYSÄLLSKAP
marstaibs@gmail.com
marstaibs.com
Håkan Hagstedt
070-418 84 87
MÄRSTA JUDOKLUBB
nicoladalessandro1@gmail.com
sigtunabudo.se
Nicola D’alessandro
070-760 76 14
MÄRSTA OKINAWA KARATE-DO
FÖRENING
kyudokan1@gmail.com
shorinjiryu.nu
Robert Iversen
076-593 07 25
MÄRSTA ONE WHEEL
info@onewheel.se
070-727 13 33
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MÄRSTA RIDKLUBB
info@marstaridklubb.se
marstaridklubb.se
Linda Öberg
070-714 68 37
MÄRSTA-SIGTUNA SOMALISKA
KULTUR- OCH IDROTTSFÖRENING
073-741 04 58
fuaad471hotmail.com
MÄRSTA SIMSÄLLSKAP
info@marstass.se
marstass.se
Sofia Huss
MÄRSTA SPORTDYKARKLUBB
info@msdk.org
msdk.org
Linda Öhrling-Ström
070-655 23 56

ROSERSBERG ARLANDA IBK
ra19ibk@gmail.com
Marianne Isoz Henriksson
070-621 06 12

SIGTUNA BASKETBOLLKLUBB
kansliet@sigtunabaske.t.se
sigtunabasket.se
Sandra Rosén Larsson
073-360 13 05

ROSERSBERGS IK
info@rosersbergsik.se
rosersbergsik.se
070-372 16 53

SIGTUNA BEACHVOLLEYBOLL
sigtunabeach@gmail.com
facebook.com/situnabeachvolley

ROSERSBERGS IK IB
jan.cederholm71@gmail.com
rosersbergsik.se
076-621 93 27

SIGTUNA BUDOKLUBB
info@sigtunabudo.se
sigtunabudo.se
Ole Skarin
070-879 49 09

ROSERSBERGS IK FK
kassorrik@telia.com
rosersbergsik.se
ROSERSBERGS IK HB
handboll@rosersbergsik.se
rosersbergsik.se

SIGTUNA BÅGSKYTTEKLUBB
svante@brokoko.se
sigtunabk.com
Svante Gustafsson
076-863 83 29
SIGTUNA BÅTKLUBB
sibk@sigtunabk.se
sigtunabk.se
Christina Schönewald
073-600 23 52

MÄRSTA SYRIANSKA FC
marstasyrianska@hotmail.com
laget.se/marstasyrianskafc
Andreas Gunes
072-251 99 19

ROSERSBERGS SKYTTEFÖRENING
mats.ros@telia.com
rskfg.se
08-590 358 79

MÄRSTA WADO RYU KARATEKLUBB
karate@marstawado.com
marstawado.com
Marcos Checa
076-292 89 14

ROSERSBERGS SPORTSFISKEKLUBB
008-591 217 98

SIGTUNA CRICKET CLUB
zulfiqarkiani10@hotmail.com
sigtunacc.se
Zulfiqar Kiani
070-753 05 68

ROSERSBERG TENNISKLUBB
nils.bodin1@comhem.se
https://idrottonline.se/
rosersbergstk-tennis
Bertil Bodin
070-566 57 10

SIGTUNA DRILL
sigtuna_drill@hotmail.com
laget.se/SIGTUNADRILL/
08-591 149 61

MÄRSTA-SIGTUNA SOMALISKA
KULTUR OCH IDROTTSFÖRENING
fuaad471@hotmail.com
073-741 04 58
NORRBACKA MÄRSTA INNEBANDYFÖRENING
kristofer.svaninger@gmail.com
Kristofer Svaninger
070-760 60 27
RIDKLUBBEN 4 BEN
informationsansvarig@4ben.org
4ben.org
Monika Danielsson

SIGTUNA ALPINA KLUBB
ordforande@sigtunaalpina.se
sigtunaalpina.se
Jonas Thyni
070-910 45 79
SIGTUNA ATLETKLUBB
sigtunaatletklubb@gmail.com
Fredrik Johnson
info@titanworkout.se
070-485 26 59
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SIGTUNA FRISBEEKLUBB
sigtuna.frisbeeklubb@gmail.com
sigtunafrisbeeklubb.se
Siri Homlong
073-782 24 51
SIGTUNA GOLFKLUBB
info@sigtunagk.se
sigtunagk.se
Thomas Nilsson
070-574 91 85

SIGTUNA IDROTTSFÖRENING
IF ALLIANS
sigtunaif@telia.com
sigtunaif.se
070-714 13 89
SIGTUNA IF BTK
sigtunaif@teleia.com
laget.se/sigtuanifbordtennis
Sven Johnson
073-360 93 01
SIGTUNA IF FK
sigtuanaif@telia.com
laget.se/sigtunaiffotboll
Johan Sundin
070-276 51 28
SIGTUNA IF IB
sigtunaif@telia.com
sigtunaifinnebandy.se
Helene Chandler Rosencrantz
08-592 56 60
SIGTUNA LEGENDS CHEARLEADINGFÖRENING
info@sigtunalegends.se
sigtunalegends.se
070-896 75 72
SIGTUNA MUAY THAI KLUBB
info@sigtunamuaythai.se
sigtunamuaythai.se
Andreas Söderman
073-627 72 84
SIGTUNA MÄRSTA GYMNASTIKKLUBB
kansli@smgk.se
smgk.se
Anne-Lee Holm
073-762 29 97
SIGTUNA ORIENTERINGSKLUBB
info@sigtunaok.se
sigtunaok.se
Johan Kugler
076-104 56 35

SIGTUNA SIMKLUBB
info@sigtunasim.se
situnasim.se
Pernilla Bohman

SKEPPTUNA IK
skepptuna@telia.com
Monica Rostö
08-512 999 01

SIGTUNA SKRIDSKOKLUBB
sigtunaskridskoklubb
@hotmail.com
idrottonline.se/
sigtunaskkonstakning
Marianne Perslow
070-341 54 21

SKÅNELA IF
info@skånela.se
skanela.se
Ewa Engström
08-591 133 33

SIGTUNA SPORTS CLUB
info@sigtunasportsklub.se
sigtunasportsclub.se
Fredrik Jonson
07-216 59 89
SIGTUNA TENNISKLUBB
kansliet@sigtunatennis.se
sigtunatennis.se
Robert Wallin
073-385 00 22
SIGTUNA VATTENSKIDKLUBB
vsksigtuna@gmail.com
facebook.com/sigtunavsk
Nicklas Larsson
073-545 68 99

SKÅNELA IF HANDBALL
info@skånela.se
skanela.se
08-591 133 33 / 08-591 184 74
SMACK - SIGTUNA MÄRSTA
ARLANDA CYKELKLUBB
info@smack.se
smack.cc
070-783 24 86
SUN SHINE CYCLE CLUB
ducati.carita@gmail.com
Carita Broberg
070-544 27 21
WINGS HC ARLANDA
kansli@wingshockey.se
wingshockey.se

SIGTUNABYGDENS GOLFKLUBB
info@sigtunagk.com
sigtunagk.com
08-592 540 12
SIGTUNABYGDENS RYTTARFÖRENING
sigtuna.ridskola@telia.com
sigtunaridskola.se
Therese Kristersson
070-670 81 62
SIGTUNAHÖJDENS IBK
christofer_nystrom@hotmail.com
070-713 66 50
SK WIGOR
jardenas_18@hotmail.com
skwigor.se
Josefine Jardenäs
070-914 85 99
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Jakt & Skytte
ROSERSBERGS SKYTTEFÖRENING
janne.buckard@telia.com
rskfg.se
Jan-Erik Buckard
070-353 53 63

Kultur & konst
AFGHANSKA UNGDOMSFÖRENING
afg.ung@hotmail.com
076-273 04 39

CITTRAFÖRENINGEN
CITTRONERNA
08-591 115 42
CRAZY FLUTTERS SQUARE
DANCE CLUB
info@cracyflutters.com
crazyflutters.com
070-580 26 02

LINODLARFÖRENINGEN
FRANSÅKER
eva.bisell@gmail.com
linodlarna.se
070-663 22 86

PAKISTANSKA ISLAMSKA KULTURFÖRENING
hadi2se@yahoo.se
madinah.se
070-775 58 02

MUNSKÄNKARNA SIGTUNA
0desiree@odenhall.se
munskankarna.se
070-238 55 30

PEOPLE IN PROCESS FORUM
info@pipforum.se
pipforum.se
Chris Clement Igiraneza
igiranezac2000@yahoo.fr
076-280 04 86

DANSFÖRENINGEN DANSLYCKAN
anka@danslyckan.se
danslyckan.se
070-720 33 30

MUSIK FÖR ALLA
ordforande@mfa-sigtuna.se
mfa.sigtuna.se
070-592 59 27

DESH-BIDESH VÄNSKAPSFÖRENING
anisur.anis@gmail.com
070-738 74 71

MÄRSTA CULTURE AND
SPORTS CLUB
owaistariq444@yahoo.com
073-052 32 95

DREAM PACK
dreampackinfo@gmail.com
073-663 05 20

MÄRSTA FOLKDANSGILLE
marsta@folkdansringen.se

GEORGE GRAHAM
FOUNDATION
info@ggfsweden.org
ggfsweden.org
DJ Maytan
070-757 48 89
GGG GEMENSKAP, GLÄDJE,
GULDKANT FÖR SENIORER
g@gggforseniorer.se
gggforseniorer.se
Eva Byström
073-305 65 40
GRÖNA LADANS VÄNNER
grona.ladans.vanner@gmail.
com
070-347 14 92
ISLAMISKA KULTURFÖRENINGEN I MÄRSTA
ikfm99@gmail.com
ikfm.se
073-744 15 91

MÄRSTA KULTURFÖRENING
marstakulturstuga@gmail.com
marstakulturstuga.se
070-603 44 12
MÄRSTA-SIGTUNA SOMALISKA
KULTUR OCH IDROTTSFÖRENING
fuaad471@hotmail.com
OCTURNE VOKALENSEMBLE
chr.johnson@outlook.com
Christina Johnsson
073-967 04 09
ODENSALA KONST- OCH
HANTVERKSFÖRENING
oscar.soderman
@vidbomurkultur.nu
odensala-konst-hantverk.se
073-514 07 16
OLOFSGILLET
ole.skarin@telia.com
070-879 49 09
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RAHNOMA
hayat.morady@gmail.com
Hayatullah Morady
073-376 04 35
SAMBA S:T OLOF
info@sambastolof.nu
sambastolof.nu
Pelle Nordlander
070-664 22 06
SHAPLA BANGLADESH
KULTUR- OCH IDROTT
emdadulq@hotmail.com
Emdadul Quader
emdadulq@hotmail.com
070-727 27 28
SIGTUNA EVENT
Andreas@olsensdelikatess.se
Andreas Olsen
070-752 87 91
SIGTUNA GUIDER
eva.hjelmer@rookes.se
08-594 806 50
SIGTUNA HEMBYGDSFÖRENING
sigtunahembygdsforening
@gmail.com
hembygd.se/sigtuna
Rolf Tingwall
070-562 91 08
SIGTUNA ISLAMISKA KULTURFÖRENING
sikfm@hotmail.com
Moshin Kabir
073-578 47 51

SIGTUNA KULTURFORENING
sigtunakultur@hotmail.com
sigtunakulturforening.se
070-920 34 66
SIGTNA KULTURGÅRD
sigtuna.kulturgard@gmail.com
sigtunakulturgard.com
073-020 72 98
SIGTUNABYGDENS KONSTFÖRENING
sigtunabygdenskonstforening
@outlook.com
sverigeskonstforeningar.se
WENNGARNS BYARÅD
patrick@kroos.info

Motorförening
Arlanda MC
kansli@arlandamc.se
arlandamc.nu
Ove Ekengren
070-620 99 94

Musik & dans
ARLANDA BIG BAND
rein@synergiab.se
Rein Lallo
070-586 99 30
CITTRAFÖRENINGEN
CITTRONERNA
08-591 115 42
CRAZY FLUTTERS SQUARE
DANCE CLUB
info@cracyflutters.com
crazyflutters.com
070-580 26 02
DANSFÖRENINGEN DANSLYCKAN
anka@danslyckan.se
danslyckan.se
DANSRINGEN MÄRSTA
ingemar.ovike@telia.com
070-214 92 45
GRAHAM FOUNDATION
ORCHESTRA
gfo@ggfsweden.org
ggfsweden.org/musik
DJ Maytan
070-757 48 89

MÄRSTA DRAGSPELSGILLE
il.salander@telia.com
070-380 11 48
MÄRSTA FOLKDANSGILLE
marsta@folkdansringen.se
folkdansringen.se/marsta
076-614 64 69
MÄRSTA VISSÄLLSKAP
anders.wallentin@gmail.com
mvs.nu
08-591 215 75
NORRLANDSGILLET IMÄRSTA
britt38@telia.com
070-380 11 48
OCTURNE VOKALENSEMBLE
chr.johnson@outlook.com
Christina Johnsson
073-967 04 09
OPUS OKTAVER
jeanette.leinonen@sigtuna.se
073-666 32 31
SALSA SIGTUNA
marlenne.sweden@hotmail.com
salsasigtuna.com
070-783 15 49

JAZZ FOR FUN
ulf.treutiger@telia.com
070-825 51 53

SAMBA S:T OLOF/
SAMBASSADEN
info@sambastolof.nu
sambastolof.nu
Pelle Nordlander
070-664 22 06

KÖREN SIGTONERNA
gunnar@granes.se
granes.se
070-592 52 24

SIGTUNA MESSINGSSEXTETT
info@sigsms.se
se.sigms.se
073-664 08 71

SKEPPTUNA MOTERKLUBB
bengt.eriksson
@mbox332.swipnet.se
skepptunamk.com
08-512 990 70

MUSIK FÖR ALLA
ordforande@mfa-sigtuna.se
mfa.sigtuna.se
070-592 59 27

SUN SHINE CYCLE CLUB
ducati.carita@gmail.com
Carita Broberg
070-544 27 21

MUSIKTEATERFÖRENINGEN
ROSAMUNDA
jangus@bredband.net
070-343 09 29

SIGTUNA SPELMÄN
sten@ulthena.se
sigtunaspelman.se
Sten Hansson
070-461 54 41

ARLANDA STREET CRUISERS
sark@arlandastreetcruisers.org
web.arlandastreetcruisers.org
Ronnie Lindberg
073-416 04 16
MÄRSTA-SIGTUNA BILKÅR
panna@bredband.net
bilkaren.se
08-591 214 37
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SIGTUNA RÖSTER
bcgclaesson@gmail.com
070-272 73 10

SIGTUNA SYMPHONIC BAND
anna-karin@sigtuna.sap.se
ssb.d2g.com
073-661 05 76
SIGTUNA SÅNGENSEMBLE
mats.wehlin@meritglob.se
sigtunasangen.se
070-610 56 05

Pensionär
GGG GEMENSKAP, GLÄDJE,
GULDKANT FÖR SENIORER
g@gggforseniorer.se
gggforseniorer.se
Eva Byström
079-3479584
MÄRSTAN SUOMALAISET
ELÄKELÄISET
marstansuomalaisetelakelaiset
@gmail.com
Lauri Kuusinen
070-881 69 91
MÄRSTAPOLISENS
PENSIONÄRSFÖRENING
soren.brandin@gmail.com
070-673 24 80
PRO MÄRSTA PENSIONÄRSFÖRENING
sonja.indstrom1940@gmail.com
pro.se/marsta
PRO SIGTUNA
sigtuna@pro.se
pro.se
070-696 35 72
SENIORNET MÄRSTA
SIGTUNA
info@seniornet-sigtuna.se
seniornet-sigtuna.se
072-215 39 30

SIGTUNA HEMBYGDSFÖRENING
sigtunahembygdsforening
@gmail.com
hembygd.se/sigtuna
Rolf Tingwall
070-562 91 08
SIGTUNA KOMMUNANSTÄLDAS PENSIONÄRSFÖRENING
anita.m.ogren@gmail.com
073-031 42 64
SPF - SENIORERNA
SIGTUNA STAD
skeppare@icloud.com
spfseniorerna.se
070-368 67 02

Politiska partier
CENTERPARTIET SIGTUNA
gill.brodin@centerpartiet.se
centerpartiet.se
KRISTDEMOKRATERNA I
SIGTUNA
kristdemokraterna.se
070-216 57 97
KRISTDEMOKRATER I
SVENSKA KYRKAN
090-383 28
LIBERALERNA SIGTUNA
pernilla.bergqvist@liberalerna.se
sigtuna.liberalerna.se
Pernilla Bergqvist
073-707 03 40
MILJÖPARTIET I SIGTUNA
sigtuna@mp.se
mp.se/sigtuna
MODERATERNA SIGTUNA
sigtuna@moderaterna.se
moderaternasigtuna.se
073-333 83
MUF-SIGTUNA
mattias.askerson@moderat.se
073-766 09 09
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SOCIALDEMOKRATERNA I
SIGTUNA
info@sigtuna.sap.se
socialdemokraternaisigtuna.se
08-591 155 59
SVERIGEDEMOKRATERNA I
SIGTUNA
sigtuna.sd.se
sigtuna@sd.se
SYRIANSKA SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
08-591 155 59
VÄNSTERPARTIET
MÄRSTA-SIGTUNA
marstasigtuna
@vansterpartiet.se
sigtuna.vansterpartiet.se

Religion & tro
BAHÁ’Í-SAMFUNDET
sigtuna@bahai.se
bahai.se
BETHEL EVANGELICAL
PRAYER AND PROPHETIC
MINISTRY
david.l.o@hotmail.com
bethel.eppm.se
073-769 15 55
KRISTDEMOKRATER I
SVENSKA KYRKAN
090-383 28
MASJID AHLAL BAIT,
MUSLIMSKA KULTURFÖRENINGEN
ahlalbait.se
MUSLIM SHIA ITHNAASHERY
FÖRSAMLING
secretariat@zainbiya.se
zainbiya.se
Mohammad Ali Shigari
m_shigari@yahoo.com
076-999 95 88

MUSLIMSKA TJEJFÖRENINGEN
08-591 180 99
MÄRSTAS UNGA MUSLIMER
info@marstasungamuslimer.se
marstasungamuslimer.se
073-584 04 70
ORIENTENS KRISTNA
orientens_kristna@yahoo.se
076-866 40 21
PAKISTANSKA ISLAMSKA
KULTURFÖRENING
hadi2se@yahoo.se
madinah.se
070-775 58 02
SALEMFÖRSAMLINGEN I
SIGTUNA
info@salemsigtuna.se
salemsigtuna.se
073-505 15 44
SIGTUNA BAPTISTFÖRSAMLING
info@salemsigtuna.se
salemsigtuna.se
070-797 76 04
SIGTUNA FRIA PINGSFÖRSAMLING
sigtunafriapingst@kyrktorget.net
kyrktorget.se/sigtuna.friapingst
08-592 505 10
SIGTUNA FÖRSAMLING
sigtuna.forsamling
@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/sigtuna
08-592 504 54
SIGTUNA ISLAMISKA KULTURFÖRENING
sikfm@hotmail.com
Moshin Kabir
073-578 47 51
SIGTUNAFÖRSAMLINGEN
JEHOVAS VITTNEN
08-522 446 41

SOLIDARISK OCH KULTURFÖRENING EL SALVADOR I
STOCKHOLM
ana_iris88@live.se
SVENSKA KYRKAN, MÄRSTA
PASTORAT
marsta.pastorat
@svenskakyrkan.se
08-594 408 40
SVENSKAKYRKANS UNGA I
SIGTUNA
070-762 05 44
SVBENSKA KYRKANS UNGA
RMV
svenskakyrkan
@marsta.se/ungdom
08-594 408 64
SYRISK-ORTODOXA KYRKAN I
MÄRSTA
morjohannes.com
073-663 56 49
SÄTUNAKYRKANS EKUMENISKA FÖRENING
satunakyrkan@tele2.se
satunakyrkan.org
08-591 404 14
SÄTUNAKYRKANS
EQUMENIA UNGDOM
satunakyrkan@tele2.se
satunakyrkan.org
THE REDEEMED CHRISTIAN
CHURCH OF GOD
kwadwobaidu@yahoo.com
076-240 85 18

Scouter
MÄRSTA SCOUTKÅR
marsta.scout@gmail.com
marsta.scout.se
Oliwer Kurvonen
070-378 28 52
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ROSERSBERG SCOUTKÅR
janne.buckard@telia.com
rosersbergs.scout.se
Janne Buckard
070-353 53 63

Studieförbund
ABF NORRA STOCKHOLMS LÄN
info@norrastockholmslan
@abf.se
abf.se/norrastockholmslan

Villaförening
ARENBERGA VILLAFÖRENING
silva.lindevall@gmail.com

Övriga
BIOKÄLLAN
biokallan.se
info@biokallan.se
GAME EVOLUTION
gameevolution@gmail.com
gev.se
076-818 29 46
MÄRSTA ARLANDA DART &
BOULE-SÄLLSKAP
mad@maddart.com
maddart.com
076-268 46 01
MÄRSTA BRIDGEKLUBB
egoran.thunander@elia.com
svenskbridge.se/marsta-bk
Göran Thunander
076-814 76 42
SCHACKSÄLLSKAPET
DELECTUS
schakklubbdelectus
@gmail.com
schackklubbdelecturs.blogspot.
com
Fredrik Möllerström
076-890 59 12

SIGTUNAMÄRSTA WALDORF
FÖRENING
tomas. persson@straegia.se
Tomas Persson
070-420 06 69
SIGTUNA MODELLFLYGKLUBB
SMFK
sigtunamfk@live.se
sigtunamfk.se
070-216 96 19
SIGTUNA MYNTKLUBB
kent.forss@bredband.net
sigtunamyntklubb.se
SIGTUNA NÄRRADIOFÖRENING
kontakt@radiosigtuna.se
radiosigtuna.se
08-591 127 11
SIGTUNAORTENS SAMLARFÖRENING
ingalis.rickebo@bredband.net
sigtunaortenssamlarforening.se
070-535 89 29
VALSTA UTVECKLING
viarvalsta.se
08-591 796 78

Resurser
SIGTUNA FÖRENINGSARKIV
erikwarn1@tele2.se
08-591 212 23
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Kommunstatistik Sigtuna
Sigtuna har tusenåriga anor och har blivit en internationell mötesplats. I kommunen bor i dag drygt 49 000 invånare och kommunen
växer. Vi har samlat följande statistik för Sigtuna kommun:
Slogan: 		
Landskap: 		
Län: 			
Centralort: 		
Inrättad 		
Totalareal: 		
Landyta: 		
Folkmängd 		
Befolkningstäthet:
Koordinater:

Alla tiders mötesplats
Uppland
Stockholms län
Märsta
1 januari 1971
350 kvadratkilometer
327 kvadratkilometer
49 352 (2020-09-30)
150 inv/km2
59038’00””N och 17053’00”Ö

Distrikt

Totalbefolkning

Haga

465

Husby-Ärlinghundra och Odensala

16 340

Sigtuna

6 316

Sigtuna Sankt Olof

4 076

Sigtuna Sankt Per

718

Skepptuna

1 355

Norrsunda-Skånela

2 914

Valsta

16 667

Telefonnummer: 08-591 260 00
E-post: kontaktcenter@sigtuna.se
Besöksadress: Södergatan 20, Märsta
Postadress: Sigtuna kommun, Södergatan 20, 195 85 Märsta
Telefonnummer SMS: 070-086 11 12
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George Graham Foundations
ordföranden har ordet!
2020 - käppen i hjulet
År 2020 präglades av flera grundläggande
faktorer som störde vår verksamhet. Nyckelorden för
2020 kan summeras som covid-19, frustration, reflektion och sökande efter nya möjligheter.
Tack vara att covid-19 slog till i början på året definierades ett stopp för vår planering tillsvidare. Den
första delen av året präglades därför av en djup reflektion och frågor. Finns det något vi gör som är värt
något till andra och kommunen? Svaren kom - många
och från olika källor. Flera föreningar hörde av sig
med önskan att vara med i våra framtida mångkultur aktiviteter, flera ville delta i våra dela-med-digworkshops; tjänstepersoner från andra kommuner
hörde av sig om möjligheter till samarbete; folk som
hade kommit från olika städer till våra aktiviteter
undrade om vi kunde etablera verksamhet eller events
i deras städer. Flera medlemmar kom till i andra
städer och en ny filialförening bildades i Sollentuna kommun under november. En producent erbjöd
att ordna lockande events speciellt för Graham
Foundation Orchestra med världsartister från olika
länder när covid-19-regler tillåter det.
Det tog inte lång tid för oss att fatta att det är
trots allt värt att fortsätta - allt fler ville delta och
få hjälp av oss. Samtidigt pågick en omorganisation i Sigtuna kommun där tjänstepersoner vi tidigare hade bildad ett förtroendeförhållande med
slutade eller bytte tjänst till andra kommuner. Vi blev
kontaktad av Valsta Utveckling (Vi i Valsta) för att samplanera inför två events som till slut inte kunde bli av tack
vara covid-19-regler.
Andra tjänstemän följde ej upp dialogen som de
lovade oss; etablerade kontakter med skolor och ungdomsverksamhet försvann genom omorganisering och
tjänstebyten; kontakt med företagsledarna försvann
eftersom deras överlevnad blev huvudfokus. Grannskapsdialogen ökades emellertid tack vara stöd från
Hyresgästföreningen i Valsta som erbjöd tillgång till en
källarlokal, men med begränsad verksamhet där grannarna försiktigt kunde bjudas in.
Under sommaren erbjöd en statlig myndighet oss möjligheten att etablera vårt stora och unika notbibliotek hos
dem. De är mycket imponerade av vår verksamhet och
ville erbjuda sina resurser till notbibliotekets förvaring.
Under hösten etablerade vi veckovisa virtuella grannskapsmöten för att lära känna allt fler och söka möjligheter till nya projekt som är under planering. Flera
av våra dela-med-dig workshops kunde hållas i alla fall.

Vår webbplats ggfsweden.org har ombyggts med möjlighet för alla att skriva sina erfarenheter om berikande
umgänge. Vi blev bjuden att etablera ett eget radioprogram ”Trivsel i mångfald” hos en nyetablerad
webbradiotjänst i Sigtuna som kommer att sändas under våren 2021 nationellt. Där kommer vi att ta upp hur
mångfaldsumgänge berikar livet och därmed trivseln.
År 2020 präglades även av att uppskatta
olika satsningar, undersöka möjligheter och att börja
planera inför framtiden. Flera nya projekt som det är
förtidigt för att nämna konkret är nu under bearbetning.
Våra utmaningar inför 2021 är tillgång till lokaler och
ekonomisk förstärkning. Vårt mål ligger fast och accepteras av allt fler. Vi vill möjliggöra för varje person att bli
sedda för sina intressen och kunna delta i aktiviteter där
dessa kommer till gagn för sig själv och samhället
Vad kan du, vad kan vi göra tillsammans, ligger fast
som vår utgångspunkt. I Sigtuna finns omkring 40 % av
kommuninvånarna som är födda utomlands och som
söker möjligheter att bli sedda och känna sig värdefulla.
En del finner förankringar - de flesta förblir oupptäckta.
Det finns oanade resurser hos dessa, flera är världskända inom sin egen kultur, men de syns inte. Vi har engagerade och erfarna styrelse- och föreningsmedlemmar och
förhoppningsvis vill vårt mål - att öka trivsel i mångfald
- betyda att allt fler idéer och intressen hittar möjligheter
till att gro.
Med dessa förutsättningar upplever vi en stor
tillförsikt inför 2021 och vidare framöver. Vi ser framemot att ta tillvara intresset hos de som vill bli sedda. Allt eftersom omständigheterna förbättras och
förutsättningar definieras lär vår verksamhet ökas kraftig.
Efterfrågan är enorm. 
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Med förhoppningsfulla hälsningar DJ

Partnerskap för grannskapsutveckling
George Graham Foundation befinner sig i framkant
på lärandets arena gällande att undersöka processer
som leder till trivsel i mångfald, där befolkningsgrupper i våra grannskap får medbeslutsamrätt i lokala
förhållanden och därmed ansvar för sin egen framtid.
Vi har därför några grundläggande frågor, som vi
kort presenterar här: Vad kännetecknar ett blomstrande grannskap och lokalsamhälle? Hur kan kapacitet
för lokal social utveckling frigöras genom växande
antal deltagare? Hur kan insatser från grannskapens
befolkning (barn, ungdomar och vuxna), samhällen
och institutioner bäst integreras för att uppnå konkreta framsteg?
Dessa frågeställningar är viktiga att ställa, speciellt utifrån dagens situation. Cirka 70 år efter att socialekonomisk utveckling blev ett globalt projekt, möts
vi emellertid lokalt av enorma utmaningar - materiellt,
moraliskt och socialt. Internationellt är en sådan utmaning misslyckandet med att rekrytera den konstruktiva
potentialen från miljarder individer som traditionellt
har uteslutits från den globala utvecklingsagendan.
Vi kan även se att för att främja lokalutveckling i
kluster av grannskap i våra kommuner och kommundelar så måste lokalbefolkningen ha både förmågan
att bedöma styrkor och svagheter i befintliga sociala strukturer och friheten att välja mellan att delta i
dessa strukturer, arbeta för att reformera dem eller
sträva efter att bygga nya.
Begreppet ”bemyndigande” integreras här i grannskapsutvecklingstanken. Även om detta främst har förknippats med jämställdhet, kommer framsteg lokalt i
våra grannskap att kräva en omprövning av konceptet och dess tillämpning på många aspekter av människolivet.
Bemyndigande kan betyda olika saker för olika
människor. Begrepp som eget val, frihet, handlingsfrihet, beslutsrätt, kapacitet, deltagande, autonomi och
ökade resurser är emellertid gemensamma för praktiskt taget alla definitioner. En konsensus hittar vi kring
tanken på bemyndigande som ett sätt att förbättra
livskvaliteten och utvidga grunden för mänskligt välbefinnande. Kort sagt kan bemyndigande fungera
som en mekanism för att genomföra en djup och bred
social omvandling av våra grannskap.

Huvudpersoner för utveckling
I vår utforskning av bla. Sigtunas grannskap strävar George
Graham Foundation med att bygga kapacitet, något
som i princip gör det möjligt för vem som helst att bli
huvudpersoner i denna utvecklingen. Centralt för dessa
ansträngningar är principen att mänskligheten bara är
ett folk, och att allas insikter, kunskaper, lärdomar och

erfarenhet är värdefulla. I den sammanhang upphör
“utveckling” att vara något som en grupp människor
gör till förmån för en annan. Istället deltar alla individer, vare sig de är materiellt rika eller fattiga, unga
eller gamla, man eller kvinna, från vilken som helst
kulturell och etnisk bakgrund, i ett gemensamt utvecklingsföretag. Alla som definierar sig som medarbetare för att utforska och förstå grannskapsprocesser
arbetar axel mot axel för att bidra till helhetens
(grannskapets) välbefinnande.
Vi förstår att traditionell makt genom dominans
eller fördelar inte längre fungerar. I stället söker befolkningsgrupper, speciellt ungdomar och unga vuxna
efter nya metoder att förverkliga mänsklig potential
och mobilisera kapacitet för att positivt påverka samhället (många söker förgäves efter nya metoder).
Kapacitet handlar inte enbart om tekniska eller
organisatoriska möjligheter för grannskapens befolkning att göra saker tillsammans, det handlar även om
värdegrunder och hur vi uppträder mot varandra.
George Graham Foundation bedömer att huvudpersonerna i våra grannskap behöver utveckla nya förhållningssätt som med stor kraft motiverar och inspirerar
till kommande års insatser i lokalsamhällen. Ett första
steg är att börja samtala kring mer än bara de möjligheter och talanger varje person i grannskapet har,
och att vi inte enbart bör förlita oss på våra färdigheter eller talanger för att påverka världen positivt.
För att hitta en motiverande kraft som kan skapa livskraftiga och hälsosamma livsmönster och entusiasmera
befolkningen behöver grannskapens befolkning delta
i ingående och djupa samtal kring de värdegrunder
och kärnvärden som finns inom varje människa.

Kärnaktiviteter som behöver utforskas
En av kärnaktiviteterna i grannskapsarbetet blir att
introducera Dela-med-dig-workshop och studiecirklar,
som med nödvändighet blir själva motorn i kommande
års grannskapssatsningar - där deltagarna delar med
sig av sina insikter och erfarenheter som berikar den
enskilde deltagaren och gruppens liv, men även som
bidrar till att berika och bemyndiga grannskapets befolkning – etableras nya arenor för samtal kring värdegrunder och uppnåelse av mänsklig potential.
Genom att systematisera och utveckla mänskliga
resurser genom träningsinstitut, dela-med-dig-workshops och studiecirklar skapas det i grannskapen en
institutionell kapacitet som bemyndigar grannskapens
befolkning. Detta leder i sin tur till två komplementära, förstärkande rörelser: ett stadigt flöde av individer genom en serie studiecirklar samt en rörelse av
grannskapskluster från ett utvecklingsstadium till nästa
utvecklingsstadium.
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För att möta denna utmaning behöver befolkningen
i grannskapen och de institutioner som betjänar dem
tillsammans utforska dela-med-dig-workshops, institutprocesser och identifiera hur man utvecklar mänsklig kapacitet. Genom att så småningom introducera tremånadersplaner i våra grannskap, där alla medarbetare
träffas regelbundet fyra gånger per år till
reflektion över läget i grannskapet, där deltagarna
hjärtligt rådslår kring de utmaningar och behov som
varje grannskap har samt att man i mindre grupper planerar för kommande tre månader, skapar
forum, arenor och mötesplatser för att bemyndiga
huvudpersonerna i våra grannskap.

Samarbete och partnerskap
Detta är begrepp som George Graham Foundation
nu introducerar i våra samtal med civilsamhällets aktörer (föreningar, organisationer, klubbar, trossamfund,
studieförbund m. m.), kommunala och statliga myndigheter och tillsammans med skolorna. George Graham
Foundation, som ideell förening, stödjer grundtankarna
i de två organisationerna FN:s kommission för social
utveckling och FN:s kommission för hållbar utveckling
samt Agenda 2030, och vi fortsätter vårt arbete för
att tillhandahålla lokala plattformar för att utforska
grannskapsrelevanta frågor.
Bland våra ansträngningar har vi hösten 2020 haft
veckovisa virtuella möten som strävar efter att ta itu
med praktiska utmaningar och potentiella lösningar i
en atmosfär av öppen och uppriktig dialog. Vi har
även haft möten med företrädare för civilsamhällets
aktörer och myndigheter för att diskutera aspekter av
grannskapsutvecklingsagendan och frågor av gemensamt intresse. George Graham Foundation välkomnar
dig att samarbete med oss inom dessa områden.
I grannskapen behövs aktivitetscentrum, och en
lämplig partner vill då bli lokala skolor, där grannskapets befolkning kan använda skollokalen och resurserna efter skoltiden. Att skolan anses vara ett
aktivitetscentrum för grannskapet är etablerad i
många länder. När skolan tar på sig rollen som
ett centrum för grannskapsdialog inom en mängd
områden vill detta stimulera till enhet i vision och utveckling av dialoger för att studera bland annat
Agenda 2030 och socioekonomiska projekt.
Genom att varje individ kommer fram och syns, vill
detta även vara starkt brottsförebyggande, där varje
människa känner sig stolt och tar ansvar för sitt grannskap och sitt lokalsamhälle. Det känns därför naturligt
att skolans lokaler står till lokalbefolkningens förfogande mellan 07.00 - 22.00 sju dagar i veckan, när
skolan inte använder lokalerna själva (enligt Sigtuna
kommuns regler). 

Ungdomarnas roll i samhället
Varje generation ungdomar bidrar till samhällets
framåtskridande och framsteg. Vilket stöd och hjälp
behöver ungdomar för att de ska kunna vara huvudpersonerna för social förändring? Vi är intresserade av att utforska de kvaliteter, attityder, kulturelement och strukturer som kan hjälpa till att frigöra och
kanalisera ungdomars förmåga att se sig som medarbetare i våra grannskap och kommundelar.
George Graham Foundation samarbetar med civilsamhällets organisationer, skolor och myndigheter för
att främja en dialog om ungdomens roll i samhället.
Här presenterar vi några av våra tankar och insikter
inom detta spännande område:
Många organisationer har utvecklat effektiva program som hjälper och stödjer unga människor framåt i
vuxenlivet. Ändå finns det en kultur av konkurrens som
har utvecklats inom sektorn som håller tillbaka ytterligare framsteg. Vissa organisationer söker övervinna
dessa utmaningar med nya tillvägagångssätt för samarbete och partnerskap. Att stärka ett mönster och en
kultur för samarbete gällande ungdomars roll i grannskapsutvecklingsprojekt kommer att bli ett viktigt inlärningsområde.
I den offentliga diskussionen om ungdomsledarskap i Sverige är diskussionen om att stärka ungdomar
ofta kopplad till att öka deras deltagande i beslutsprocesser. Liten uppmärksamhet ägnas dock åt de
kapaciteter som behöver utvecklas för att göra ungdomar effektiva i detta avseende. I vårt arbete
ser vi närmare på några av dessa kapaciteter och hur
de kan främjas.
Ett antal mekanismer har använts för att engagera
ungdomar i beslutsprocesser. Ungdomsråd, ungdomsledda medier, ungdomsrådgivande nämnder och ungdomsaktiviteter för samhällsutveckling - verksamma
inom skolor, på stads-, kommun-, län- och regionnivå,
genom organisationer inom både den offentliga och
privata sektorn - är bara några exempel på utrymmen som har öppnats för ungdomsengagemang. Även
om skapandet av dessa möjligheter för ungdomar att
delta i beslutsstrukturer och processer är prisvärda,
måste uppmärksamhet också riktas mot att förbereda
unga människor för att delta meningsfullt i en rad sociala utrymmen där beslut fattas. I detta sammanhang
måste några frågor övervägas: Vad är ett sunt beslut?
Vilken kapacitet krävs för att effektivt bidra till sunda
beslut? Vilken kapacitet krävs för att främja andras
välbefinnande? Är vanan att fatta beslut i sig en metod som gör detta möjligt för ungdomar?
Ungdomsperioden är förknippad med utvecklingen av nya krafter, som får många ungdomar att sträva efter att bidra något till positiv social förändring.
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Dessa befogenheter kan dock missriktas eller manipuleras om de inte kanaliseras till meningsfulla bidrag
till socialt välbefinnande. När de får möjlighet att
uttrycka sina ädla tankar och ambitioner i tjänst för
andra, kan unga människor utveckla de kvaliteter, attityder, färdigheter och förmågor som kommer att tjäna
dem under hela deras liv.
George Graham Foundation kommer att fortsätta
detta arbetet i samarbete med ungdomar, skolor och
myndigheter de kommande åren. 

Medverkan i samhällsdialogen under året
Dialogen under året har fortsatt med Vi i Valsta
gällande vårt deltagande i deras event, som på grund
av pandemiregler inte kunde förverkligas. Dialog
söktes med nya aktörer i Sigtuna kommun inom ungdomsverksamhet och Agenda 2030 och Sigtuna museum & art. För vår kulturverksamhet sökte vi under våren nya medarbetare i Sigtuna kommun för ett initialt
möte. Detta hölls i september.
Kontakt från en statlig myndighet erbjöd förvaringsplats för George Graham Foundations stora,
unika och historiskt viktiga notbibliotek. Erbjudandet
accepterades.
Under sommaren var vi i kontakt med Statens
Fastighetsverk för att söka möjligheter för lokaler
till vår verksamhet. Processen är etablerad för att gå
vidare med och att söka en fast lokal.
Året som gått har gett oss möjligheten att delta
i flera möten och dialoger med olika föreningar, organisationer, studieförbund, trossamfund och klubbar
som engageras i olika aktiviteter. Fortsatt dialog med
Hela Sverige ska leva och grannskapsutveckling pågår.
Samarbeten med skolor och speciellt Mångkulturella
Enheten i Sigtuna, modersmålsenheten i Sollentuna

och Nacka gällande markering av modersmålsdagen
i februari 2021 pågår.
Vi kommer att ge ut första upplaga av en ny föreningsårsbok för Sigtuna kommun. Den beräknas bli klar
i mitten av januari 2021.
Under hösten blev vi erbjuden att etablera ett radioprogram som heter ”Trivsel i mångfald”. Av egen kraft
AB är en nationell webbradiotjänst baserad i Sigtuna
med programledare från hela landet.
Hyresgästföreningen i Valsta har erbjudit oss en källarlokal för grannskapsaktiviteter. Vi har haft kontinuerliga aktiviteter i källarlokalen under året.
Undersökningar för att etablera en grannskapsteaterverksamhet pågår.
Dialog med Fredens Hus i Uppsala pågår.
Under året har vi haft flera dialoger med musiker
och artister kring kommande events, dela-med-digworkshops och gemensamma aktiviteter.
I februari tecknade vi avtal med Sigtuna Scen
och Teater för att anordna föreställningar med
Graham Foundation Orchestra, tillsammans med musiker och världsartister.
Under hösten har vi även etablerad en filialförening i Sollentuna - George Graham Foundation Sollentuna.
Flera producenter och representanter för mångkulturella satsningar kontaktade oss för att diskutera
samarbetsmöjligheter.
Under året har vi haft veckovisa virtuella grannskapsmöten för att lära känna varandra, planera
kommande aktiviteter och ta del av varandras intressen och talanger.
Våra etablerade events så som Mångkulturdagen,
Mångfaldsfestival och samverkan med Vi i Valsta
kunde inte genomföras under 2020 tack vara covid19
och pandemirestriktioner. 

Dialogmöte med hållbarhetsansvariga gällande Agenda 2030 för Sigtuna kommun, 26 augusti 2020
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Dela med dig workshops 2021
Workshops 2021

Kurs

Plats

Handledare

Tider

Tillfällen

Pris

Växter och skötsel

4CBV8457

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Cynthia Maytan

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Mångkulturdans

QC844542

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Helena Gunnarsson

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Dans som språk

2K8W7655

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Helena Gunnarsson

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Internationell matlagning

WMH48777

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Mariam Naqshbandi

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Mångkulturmusik

Q8SR7692

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Anders Corso och DJ
Maytan

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Män 50+ hälsa

EPSW5764

Märsta, Valsta,
Sigtuna

DJ Maytan

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Kvinnor utan gränser

29KZ3638

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Mariam Naqshbandi

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Sand- och vattenmålning

APVR9625

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Irina Jonsson

Flera tillfällen i februari
och mars.

Enl. öv.

0 kr

Ta fram egna styrkor

32954632

Märsta, Valsta,
Sigtuna

John Steinberg

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Konst

5UK89598

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Irina Jonsson

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Hälsa och träning

B5S37326

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Mariam Naqshbandi

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Ledarskap

NJG76562

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Harald Indgul

Meddelas eft. anm.

20 st

Självkostn.

Ungdomsledarskap

25P67667

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Harald Indgul

Meddelas eft. anm.

20 st

0 kr

Storytelling

4MLN6346

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Nik Dee-Dahlström

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Familjeliv

75FK3524

Märsta, Valsta,
Sigtuna

Mariam Naqshbandi

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Idrottsledning

87396558

Märsta, Valsta,
Sigtuna

SISU

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

Värdegrunder

WFU33759

Märsta, Valsta,
Sigtuna

John Steinberg

Meddelas eft. anm.

Enl. öv.

0 kr

är viktigt att du synas som en del av ett
levande grannskap och samhälle, med
andra ord skapar vi en bättre framtid.
Många duktiga handledare står till
förfogande för dig och dina vänner.

HUR DELA-MED-DIG-WORKSHOPS FUNGERAR, OCH HUR
DU KAN MEDVERKA
Dela-med-dig-workshops skapar tillfällen
för dig att engagera dina intressen
tillsammans med andra i gemensam
dialog och projekt som gagnar dig
själv, workshoppen och samhället. Det

därefter kan du anmäla ditt intresse till
workshops@ggfsweden.org.

George Graham Foundation samarbetar med bland annat med Valsta
Utveckling, ABF, Sigtuna kommun:
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kulturoch fritid, Brottsförebyggande rådet,
samt med Hela Sverige ska leva, SE
Forum m.m.

Villkor för varje dela-med-dig-workshop
är: minst en handledare och 8-3
deltagare, beroende på workshopen,
det gör att varje workshop blir unik
och självständig och ni bestämmer tid,
plats och innehåll efter era önskemål.
Målsättningen är att etablera trivsamma
grannskap i Sigtuna kommun, med
huvudmål att alla känner sig sedda
och välkomna.

Om du har andra intressen, talanger
eller färdigheter som kan berika ditt
grannskap, ditt närområde och dina
medmänniskor, som skapar trivsel och
glädje kan du välja vilken dela-meddig-workshops som passar dig och

Välj dela-med-dig-workshops och anmäl dig till workshops@ggfsweden.
org eller fyll i formuläret nedan. Du
kommer därefter att få bekräftelse
och information om din workshop via
e-post. Läs mer på ggfsweden.org.
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VERKAR FÖR DIALOG OCH
INKLUDERANDE
George Graham Foundation är
en inkluderande ideell förening
i Sigtuna som har som mål att
bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att etablera
hälsofrämjande livsmönster för
trivsel i mångfald. Vi har engagerad tusentals på våra mångfaldsfestivaler, mångkulturdagar
och dela-med-dig-workshops
där stora saker kan hända. Vi
söker ständigt samarbete med
föreningar och organisationer
som vill delta i processen att
öka trivsel i mångfald. Vi ser individen och förankrar individens
talanger och resurser till olika
samhällsnyttiga projekt, oberoende av ursprungsland.

TRE VIKTIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN
George Graham önskade att
en ideell förening (foundation)
skulle bildas i Sigtuna under DJ
Maytans översyn, en Sigtunabo.
DJ Maytan är underförstådd att
överlämna samtliga resurser
han fick från George Graham
till föreningen i samband med
föreningens bildande, i överenskommelse med styrelsen.
DJ Maytan spelade först i
orkestersammanhang med George Graham 1965 och många
gånger sedan dess. DJ Maytan
kände George Graham mycket
väl och var bekant med hans
önskningar.
Det är George Graham Foundations önskan att uppfylla George Grahams önskemål som
har 3 syften: att förvalta George
Grahams resurser där avkastningen går till en stipendiefond
för unga musiker, att etablera
Graham Foundation Orchestra
som spelar hans notbibliotek,
och att delta i samhällsdialoger
mot strävan att etablera välbefinnande och glädje.

25

Den ideella föreningen George
Graham Foundation bildades i
Sigtuna 21 mars, 2017.
Kontaktinformation:
info@ggfsweden.org
Gilla oss gärna på:
ggfsweden.org/facebook
Året som gått
År 2020 präglades även av
att uppskatta olika satsningar,
undersöka möjligheter och att
börja planera inför framtiden.
Flera nya projekt som det är
förtidigt för att nämna konkret
är nu under bearbetning.
Våra utmaningar inför 2021
är tillgång till lokaler och ekonomisk förstärkning. Vårt mål
ligger fast och accepteras av
allt fler. Vi vill möjliggöra för varje person att bli sedd för sina
intressen och kunna delta i
aktiviteter där dessa kommer till
gagn för sig själv och samhället. Vad kan du, vad kan vi göra
tillsammans, ligger fast som vår
utgångspunkt.

av Dizzy Gillespie. Det som gör
Graham Foundation Orchestra
(GFO) jazzorkester unik är
betoning ‘trivsel i mångfald –
grunden för välbefinnande och
glädje’
STOCKHOLMSREGIONENS
BÄSTA STORBAND FINNS I
SIGTUNA
Graham Foundation Orchestra
erbjuder en mångfaldsshow
med artister från olika världsdelar.
Graham Foundation Orchestra
är i grunden en jazzorkester
och en fortsättning på World
Peace Jazz Orchestra, grundad

STORBAND- OCH JAZZMUSIK
GRUNDAD PÅ GEORGE GRAHAMS NOTBIBLIOTEK
George Graham samlade under många år de bästa storbands-verken. Hans mål var att
etablera det bästa notbibliotek
han kunde för att spegla en
hög kvalité glädjefyllt stämning.
De som har spelat och lyssnat
till hans notbibliotek uttrycker
uppfattningen att samlingen är
den bästa i världen för att speg-

la glädje och mångfald. Mycket
av notbiblioteket var utvecklad
tillsammans med Dizzy Gillespie under namnet World Peace
Jazz Orchestra 1975-1992 och
användes i samband med olika
United Nations, UNICEF och
UNESCO internationella projekt.
Att hans unika notbibliotek har
landat i Sigtuna är en stor skatt
till Sverige och Europa. Hans
enastående notbibliotek kan
redan betraktas som en viktig
grundsten i jazzens historia.
Kontaktinformation:
För att anlita Graham Foundation Orchestra ring: DJ Maytan,
ordförande George Graham
Foundation, 070-757 48 89,
gfo@ggfsweden.org

FOUNDATION ORCHESTRA
BOKA GRAHAM
Unika shower och festivaler
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VI TRIVS TILLSAMMANS.

Vi samarbetar med företag och organisationer som har samma vision som oss: att hela Sverige ska leva. Vi kan också ge dem värdefulla insikter om vad landsbygden och det lokala samhället behöver
för att kunna utvecklas, och det uppskattas hos våra partners.
Vi är stolta över vårt mångåriga samarbete och vår dialog med PostNord angående utvecklingen på landsbygden. PostNord deltar vid
våra nationella möten och Landsbygdsriksdagen, där de bland annat delar ut pris till Årets lokala utvecklingsgrupp.
Vi är alltid öppna för samarbete med aktörer som delar vår värdegrund och vår vision.
Det är 53 lokala utvecklingsgrupper som är medlemmar i Stockholms län. Av dessa fins 13 med i Hela Sverige ska levas nationella
Kunskapsbank. Liksom vi tycker de att balans mellan landsbygd
och stad och lokal utveckling är viktigt.
Kontakta oss via helasverige.se/stockholms-laen/
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MÅNGFALDSFESTIVAL 2017,
2018 OCH 2019 PÅ KULTURUMTEATERN
Den senaste Mångfaldsfestival
17 november 2019 på Kulturumteatern i Märsta hade temat
berättande med en paneldialog om mångfald inom svensk
identitet; sandmålning av Irina
Jonsson till tre mångkulturella
berättelser från nyanlända av
Nik Dee Dalhlström; hur mångfald berikar en orkester; DJ
Maleeqs presentation på sitt
program för ungdomar “en hållbar livsstil” och avslutade med
en mångfaldsshow med Hunermend Dilyar, Therese Neaime,
Dogge Doggelito och Graham
Foundation Orchestra.

Helen Kavanagh Berlund, biträdande kommundirektör, representant för Sigtuna
kommun invigde Mångfaldsfestival 2019

Paneldialog om mångfald i svensk identitet: f.v. Jeanina Santiago, Petter Hellström, Andie Ladho, Helen Kavanagh Berglund, Pernilla Bergqvist, Ann Bly
Lässman, John Steinberg

DJ Maleeq
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ROSERSBERGS BÅTKLUBB

Org.nr: 814800-7217
Hemsida: rosersbergsbatklubb.se
E-post: info@rosersbergsbatklubb.se
Ordförande Åke Esberg
Norrsunda Krogsta 217
19595 Rosersberg
Mobil 073-6592353
Rosersbergs Båtklubb verkar för att främja friluftslivet på sjön och tillsammans med
medlemmarna ordna båtplatser till rimlig kostnad. Vi har vår hamn längst in i
Rosersbergsviken vid Marängsvägen ca 800m norr om övningsområdet ”Ruinstaden”
Kontakt med klubben tas via vår hemsida. På hemsidan finns formulär för ansökan
om medlemskap, information om kostnader mm. Vi har kö till båtplatser, kölistans
längd varierar starkt. När vi tar in nya båtar tar vi hänsyn till om vi har lämplig storlek
på båtplats.
Rosersbergs Båtklubb bildades den 7 juli 1964 av ett tjugotal personer som träffades
vid Rosersbergsviken. Nu är vi ca150 medlemmar i klubben, medlemsantalet har
varit rätt så konstant de senaste 20 åren, nya medlemmar har tillkommit och andra
har lämnat klubben.
Klubben har ca 100 båtplatser i hamnen varav några är svajplatser vid boj. En stor
del av båtplatserna medger på grund av vattendjup och bredd endast små båtar. De
något större båtarna ca 40st är övernattningsbara som sjösätts och torrsätts med
mobilkran. Ca 25st av våra medlemmar är ”trailermedlemmar” dvs de har inte
bryggplats utan sjösätter båten när den skall användas och kör sen hem båten med
trailer. Vi har rätt så trångt på hamnplan så vi tillåter inte att båtar står på hamnplan
sommartid.
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Bringing the world closer to eradicating a deadly disease - that’s what people of action do.
Learn more at rotary.org/action.

VAD ÄR ROTARY?

ARLANDA MÄRSTA ROTARYKLUBB är ett av

Rotary är en internationell medlemsorganisation som
består av människor som brinner för att förbättra
våra samhällen och göra livet bättre för människor
runtom i världen.

Rotary Internationals 32 000 (!) klubbar som finns i
världen. Sedan klubbens start 1981 har vi genomfört olika samhällsinsatser. I samarbete med andra
Stockholmsklubbar har vi drivit ett mångårigt projekt
för Rent Vatten och Sanitet i byar i Kenya. Lokalt har
vi haft projekt mot narkotika bland ungdomar i vår
kommun, stöttat idrottsledare för ungdomar, givit
stipendier till UF-företag (gymnasister) i Märsta
och Sigtuna. Under en lång rad år har vi anordnat
konserter i Arlanda Gymnasium som inbringat
hundratusentals kronor till Rotarys globala kamp att
eliminera polio i världen.

Våra medlemmar åstadkommer förändring där de
bor och samarbetar dessutom med andra klubbar om
internationella projekt som inriktar sig på dagens
mest angelägna utmaningar. Genom att vara
medlem i Rotary har man möjlighet att aktivt göra
skillnad, samtidigt som man får personlig tillfredsställelse och livslånga vänskapsband på köpet.

Vi träffas genom regelbundna träffar då vi också
bjuder in intressanta föredragshållare. Du kan alltid
anmäla dig som gäst för att delta i vårt möte.
Vi berättar gärna vad Rotary gör och vad vi står för.
Kanske vill du hålla föredrag för oss eller kanske vill
du bli medlem – du är alltid välkommen att höra av
dig till oss.

Namnet Rotary valdes ut av de första
medlemmarna för att mötesplatserna
roterade mellan deras arbetsplatser.
www.rotary.org/history
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En gåva förVÅRA
liv.

ÅRETS
CAVA

PROJEKT

I samarbete med Rotary Barcelona och cava
producenten Roger Goulart har Rotary Arlanda
Märsta tagit fram ”Årets Cava” för sjätte året
i rad .

0
2019–202

Genom Rotarys projekt ”End Polio Now”,
tillsammans med Melinda och Bill Gates
Foundation, kan nio barn vaccineras för varje
såld flaska.

Stipendium ”Johan Berggrens
minne” till UF-företag
Njut den goda smaken och gläd dig åt den

CAVA-projekt
I samarbete med Rotary
Barcelona och cava producenten Roger Goulart har
vi tagit fram ”Årets Cava”
för flera år i rad. Genom
Rotarys projekt ”End Polio
Now”, tillsammans med
Melinda och Bill Gates
Foundation, kan nio barn
vaccineras för varje såld
flaska. Hittills har vi
bidragit med vaccination
till ca 63 000 barn!

goda saken!

Rotary är delvis yrkesnätverk. Vi vill därför stötta Ung företagsamhet genom att
dela ut Stipendiet, som går till det bästa
UF-företaget på kommunens gymnasieskolor.du Förutom
äran får vinnande UFCavan beställer
från Systembolaget.
178 kronor per flaska eller box om 6 flaskor,
företag en prischeck.
1 068 kronor.
Vinimportören Lars-Olov Olvhag, Samplex,
beskriver cavan från Roger Goulart som:
” Ljusgul klar och fin färg. Fina lite stickande
bubblor. En harmoniserande doft av färsk frukt,
kombinerad med bageridofter.
Smaken är lång, fräsch, balanserad, strukturerad
och harmonisk utan tillsatt socker.”

Tillsammans med fem andra Rotaryklubbar har vi bidragit till att minst 7 000 barn
och kvinnor i Kenya lever ett drägligare
liv genom att uppföra mer än 150 vattentankar av varierande storlek och lika
många latriner.

Beställningsnummer: 77766
Rotarys projekt ”End Polio Now” har redan
vaccinerat mer än 2 miljarder personer och
polio är nära att utrotas. Dock finns det
några oroshärdar kvar där polion riskerar
att få fäste om inte vaccineringen fortsätter.

Tack för att du hjälper oss
att utrota polio!
Facebook “f ” Logo

www.rotary.se/arlanda-marsta
@rotaryarlandamarsta
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Club de Barcelona

Arlanda-Märsta
Rotaryklubb

Rent vatten och sanitet i Kenya

Arlanda Märsta

Läs gärna mer om Rotary på www.rotary.org och www.rotary.se
Om du vill veta mer om vår Rotaryklubb är du välkommen att kontakta oss på
e-post: arlanda-marsta@rotary.se. Vi finns även på FB: @rotaryarlandamarsta
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Sigtuna ModellFlygKlubb bildades som förening 1967.
Vi är en förening som samlar personer i alla åldrar och kön som är intresserade av radiostyrda
modellflygplan och drönare i olika former.
Klubben är mest aktiv på sommarhalvåret då vi flyger på vårat flygfält som ligger
i natursköna Viby by.
Kontaktuppgifter och mer information hittar ni på våran hemsida www.sigtunamfk.se
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Skånela IF Handboll har verksamhet i Sigtuna
kommun. Verksamheten sker med handboll som
enda sport. Handboll tränas i Vikingahallen, Valsta
Sporthall, Norrbacka gymnastiksal samt St. Pers
gymnastiksal. Vuxna seniorer spelar handboll genom, Herrar i Allsvenskan, Div 1 samt Div 3. Damer i Allsvenskan och Div 2. Ungdom 16-18 år
genom Herrjuniorer samt Damjuniorer. Lag med
ungdom från 16 år (2004) ner till 8 år (2012) i seriespel. Handbollsskola för 7-8 år (2012-2013) samt
Boll & Lek för 4-6 år (2014-2016). Detta år har tyvärr
Corona, (Covid-19) gjort att allt har blivit mycket
annorlunda.
Både träningar och matcher har blivit inställda i
olika grad. Vår förhoppning är att komma igång
med en någorlunda normal verksamhet under
februari/mars 2021. Föreningen bildades 1949
ute i Skånela socken. Skånela hade på 50-talet 7
sektioner igång, (herrfotboll, damhandboll, skidor,
orientering, bordtennis, bandy och allmän idrott).
Idag finns bara handboll kvar. Föreningen har ca 1
700 medlemmar, varav ca 700 är aktiva, 22 aktiva
lag, handbollsskola och Boll & Lek i Vikingahallen samt i Sigtuna. Handbollsskolan har ca 6080 barn i träning, Boll & Lek har ca 50-80 barn i
verksamhet.
Under pandemin har deltagarantalet sjunkit lite
av förklarliga skäl. Skånela IF arbetar kontinuerligt på att erbjuda handbollsspelare att bli ledare,
tränare, domare redan när de är 14 år. På så sätt
försöker föreningen att säkra återväxten av ledare
med egna förmågor. Idag tränar båda våra seniorlag i allsvenskan samt div 1 och 3 herr och div
2 dam av personer som har varit spelare i Skånela IFs ungdomslag. Skånela IF har fått förmånen
att utbilda flera duktiga spelare till att bli domare
på distriktsnivå och högre. Skånela IF har idag
flera personer aktiva som entrévärdar, säkerhetspersonal, speaker, ljudtekniker, cafépersonal och
matchvärdar etc. under våra allsvenska matcher
som själva på något sätt varit verksamma i klubben för ett par år sedan. Det finns alltid plats för
de som är intresserade att vara med och bygga
Skånela IF för framtiden!
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Skånela IF Handboll
info@skanela.se
skanela.se
Telefon:08-591 133 33 / 08-591 184 74
Antal medlemmar: 1 700

avegenkraft.com
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1997 Sveriges Första «Anti-Jante»
2014 Årets Eldsjäl
2019 Årets Lärkan

Johns föreläsningar kombinerar humor, allvar
och goda modeller med praktiska exempel
och demonstrationer av sina metoder. Han
har 45 års erfarenhet som föreläsare och
kursledare. John är författare till drygt 50
böcker om lärande, kommunikation, ledarskap och värderingar och är en eftertraktad
föreläsare. John föreläser på svenska och
engelska om ledarskap, praktiskt pedagogik,
lärande och coachning..

 HITTA STYRKORNA – PÅ TRE MINUTER

Med utgångspunkt från Johns bok Hitta styrkorna – samtal som stärker
medarbetarna, demonstrerar han hur ett samtal utifrån styrkor går till. Det
är magiskt när man vet vad man ska fråga efter och en modell som kan
användas i medarbetarsamtal, problemlösningssamtal och vardagssamtal.
 Hitta styrkor på tre minuter. En demonstration av korttidscoaching
 Hur man hittar egna och andras otraditionella styrkor och kompetenser
 Hur man ställer klargörande frågor “på stående fot”
 Hur du hjälper medarbetarna att bli “sina bästa jag”
 Organisationsutveckling utifrån människors styrkor
Boka John Steinberg: 070-211 09 00, john@steinberg.se, steinberg.se
Steinberg Utbildnings AB, Norrvägen 3, 193 91 Sigtuna
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Våra sponsorer för trivsel i mångfald
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Agenda 2030 och min förening/organisation
Globala målen är den mest
ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världens länder
någonsin antagit och finns till för
att uppnå fyra fantastiska saker
till år 2030: Att avskaffa extrem
fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att
främja fred och rättvisa. Att lösa
klimatkrisen. Genom Globala
målen för hållbar utveckling kan
det här bli verklighet.
SIGTUNAS FÖRENINGARS
ENGAGEMANG ÄR VIKTIGT!
Syfte: Att min organisation/
förening delar kunskap kring de
globala målen med varandra
och får förståsle för att de globala
målen gäller alla.
Metod: Deltagarana skriver
berättelser utifrån egna erfarenheter relaterade till ett eller flera
av de 17 globala målen. Gruppsamtal och sammanställning för
att komma fram till föreningens
målriktade arbete med Agenda
2030.

Beskrivning: Introducera de 1) Välj en eller några händelser
globala målen för föreningen kopplat till ett eller flera av de 17
genom att visa ikonerna (de globala målen.
finns på nätet):
2) Väl en rubrik för varje händelhttps://www.globalamalen.se/
se och motivera den i inledningwp-content/uploads/2016/10/
en.
Globala-malen-1-17-medbaksidor.pdf
3) Skriv max 400 ord, en dataskriven eller två handskrivna
Observera att sidorna måste vän- sidor. Återberätta händelsen du
das på kortsidan för att bil- upplevt. Målet du valt ska gå
derna och texten ska hamna som en röd tråd i berättelsen.
rätt). Beskriv vilka målen är
och vad de betyder, diskutera i 4) Du ska skapa spänning i begruppen. Visa gärna filmen We rättelsen, beskriv ett problem
the people for the global goals med just ditt mål relaterad till
din förenings verksamhet i ditt
https://www.youtube.com/
distrikt / närområde / grannwatch?v=RpqVmvMCmp0
skap och försök hitta en lösning.
Avsluta med en uppmaning till
Be sedan föreningens medlem- FN:s generalsekreterare.
mar att återberätta en händelse de upplevt som relaterar till 5) Dela berättelserna inom din
ett av de 17 globala målen. Ge förening eller med andra förföljande instruktioner:
eningar och organisationer i
Sigtuna genom att läsa dem i
grupper.
Flera uppgifter hittar du på:
globalmalen.se
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Januari
Om vintern kommer stormarna och våldsamma vindar blåser, men sedan följer
våren i all sin skönhet och pryder kullar
och slätter med doftande växter och röda
anemoner, sköna att se. - ‘Abdu’l-Bahá
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Februari
Det berättas i familjen
att jag som liten vände
mig bort från fönstret,
där jag hade stått och
tittat på en snöstorm,
och förhoppningsfullt
frågade: ‘‘Mamma, tror vi
på vintern?’’ - Philip Roth
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Mars

Ett vänligt ord
kan hålla en
varm hela
vintern. - Maria Holly
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April-duschar frambringar
majblommor. - Ordspråk
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Maj

Maj månad hade kommit, när varje
lustfyllt hjärta började blomma och
bära frukt. - Sir Thomas Malory
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Juni

2021

Vad har oskrivna blad
att berätta - Ordspråk
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Juli
Plantera i ditt
hjärtas trädgård
ej något annat än
kärlekens ros och
släpp ej taget om
tillgivenhetens
och längtans
näktergal
- Bahá’í-skrifterna
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Augusti
Det finns miljontals människor som
längtar efter odödlighet, men inte
vet vad de ska ta sig för en regnig
söndagseftermiddag.
- Susan Ertz
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September

Äpplena på andra
sidan muren är
sötast ...
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Oktober
Även om livet inte blir
som en vacker saga,
kan det vara en skön
historia.
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November

Sommaren kommer
springande, vintern
närmar sig sömligt.
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