Årsredovisning 2016

Inledning.
Under 2016 har vi fortsatt vårt arbete med inkludering och trygghet, samt lagt till delaktighet som
tema.
Gällande inkludering så försöker vi ha så inbjudande miljö som möjligt där besökarna skall hitta
någonting att identifiera sig med, det vi inte kan erbjuda som representation i personalgruppen
försöker vi kompensera i tavlor, musik, film mm. samt erbjuda en miljö som är trygg, där ingen skall
riskera kränkande bemötande.
Delaktighet försöker vi främja genom att ha öppna planeringsmöten i caféet varannan vecka där vi
bjuder in besökarna att själva vara med i utformningen och utbudet, samt planering och
genomförandet av verksamheten.
Verksamheten har flutit på bra. Vi har minst en planerad verksamhet varje dag, samt lite större
arrangemang på helgerna.

Liquid
Liquid 2016
2016 har varit ett spännande år för Liquid med flera nya utmaningar. Under året har det varit stora
personalförändringar där vi under hösten fick en ny verksamhetsansvarig som delar huvudansvaret
för verksamheten ihop med tidigare verksamhetsansvarig. Under året har vi också haft
personalförändringar gällande fritidsledare som arbetar under öppet kvällarna.
Sedan höstterminen 2016 har Liquid också fått ett utbildningsuppdrag, som kommer sträcka sig hela
2017. I uppdraget ingår att utbilda skolpersonal, från förskola till gymnasiet, om hbtq kopplat till
likabehandlingsarbetet i skolan. Under hösten arbetade vi med utbildningsupplägget och i december
startade vi upp med att utbilda personal på T1-skolorna. Flera skolor är inbokade under våren 2017.
Under året har en av de verksamhetsansvariga deltagit i ett EU-projekt, med syfte att föra
fritidsledare, forskare och beslutsfattare närmre varandra. Målet med projektet var att lansera en ny
journal, med fokus på co-writing, och där Liquid (tillsammans med forskare Lars Lagergren) fick sin
artikel publicerad i första utgåvan i januari 2017 (http://www.newman.ac.uk/researchcentres/4802/international-journal-of-open-youth-work)

I verksamheten har det under 2016 erbjudits några workshop med inbjudna gäster, bland annat
Shanazi hjältar, Mini-Maria och Östergötlands muséum. Antalet ”utbildande” workshops har varit
något färre under 2016, eftersom intresset från besökarna varit relativt lågt. Liquid har också haft
besök från Iris, en hbtq-verksamhet i Lidingö Stad. Övriga aktiviteter som erbjudits har varit olika
kreativa workshops, improvisationsteater, filmkvällar och Queer prom etc. Antalet besökare har
varierat mellan 12-29 st med nya besökare i princip varje vecka.
Under sommaren anordnade Liquid ett tredagars läger, på Liljeholmens folkhögskola. Åtta ungdomar
och tre ledare deltog på lägret, där vi bland annat gjorde studiebesök på en lantgård, paddlade kanot
och åkte på badutflykt.
Liquids transgrupp har under höstterminen haft en paus, pga. ledarbrist, men planerar att starta upp
igen i början av 2017.

Diva
Diva på Arbis har haft öppet en dag i veckan på onsdagar mellan klockan 14.00- 20.00 under våren
och 15.00 - 20.30 under hösten efter önskemål från ungdomar. Det har varit tre fritidsledare som
jobbat vid varje öppet tillfälle.
Diva har under året besökts av mellan 10-25st tjejer varje vecka. Det vi i har erbjudit våra besökare är
i stort caféverksamhet, fikaträffar där gäster bjudits in, sällskapspel, tv-spel, dansgrupper, spontan
användning av vår teatersal och dansstudio där man bland annat kan dansa, spela musik och sjunga.
Vi har även haft ett Girlpower- arrangemang tillsammans med Ung Puls, Skylten och Elsas hus samt
East FM i Elsas hus lokaler.
Diva har tillsammans med alla filialer haft ett väldigt lyckat sommarläger med 27 deltagare på
Kalvudden i Rimforsa, där vi blanda annat har badat, haft samarbetsövningar, besökt grottor, paddlat
kanot och haft olika skapande aktiviteter mm.
Måluppfyllelse
Maximalt lärande
Aktiviteterna vi har haft under våren och hösten har varit varierande och där med stimulerar de den
allsidiga utvecklingen hos besökarna, de bidrar även med nya kunskaper och lärdomar. I
verksamheten har vi försökt att lägga upp en planering med delar av både fysiska, sociala och
kreativa aktiviteter.
Diva har varit del av projektet ”Det handlar om kärlek” där vi samverkat med skolor och inblandade
aktörer och bidragit till ungdomars demokratiska värdegrund.
Likvärdiga möjligheter
I planeringen av aktiviteter har vi i åtanke att så många som möjligt ska kunna delta. Vi har erbjudit
gratis hembakat fika och aktiviteter. Vissa större arrangemang har erbjudits till en förmånlig kostnad,
för att inkludera de med mindre ekonomiska förutsättningar. För att visa på möjligheterna till en

meningsfull fritid har vi förutom delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter samt samtal
med besökarna, även bjudit in Fritidsforum till en inspirationskväll med ungas engagemang i fokus.
För att möjliggöra för tjejer att ta plats i samhället har vi lagt fokus på samtal som metod.
Lust och engagemang
För att utforma verksamheten i dialog med ungdomarna har vi på olika sätt samlat in idéer från
besökarna som vi sedan genomfört i den mån vi kunnat. Vi har på flera sätt bjudit in till delaktighet i
aktiviteter från att vara med och baka kvällens fika till att hålla i någon egen aktivitet.
Tjejcoacher
Tjejcoacher är en viktig del i Divas verksamhet, under året har vi haft två aktiva tjejcoacher var av den
ena bara under våren, de har varit goda förebilder för våra besökare. Den av tjejcoacherna som
fortsatt under hösten har genom sin kreativitet producerat en kortfilm om Diva som är tänkt att bli
Divas reklamfilm. Tjejcoachen har även varit med på flera skolbesök med bland annat information i
klassrum.
Tillsammans med Divas verksamhetsutvecklare har även denna tjejcoach varit och berättat om Diva
på ett seminarier i Stockholm, där en rapport från Arvsfonden redovisades. Vi ser en ständig
personlig utveckling hos vår tjejcoach vilket är otroligt roligt.
Grupper och verksamhet.
Vi hade precis innan sommaren ett par öppet tillfällen på söndagar där vi haft integration som tema,
där vi skickat inbjudningar till boenden för ensamkommande. Detta var välbesökt och uppskattat, vi
bestämde att vi skall undersöka möjligheterna att starta ett nytt projekt i huset för att underlätta
integration. Det arbetet pågår och vi hoppas att snart ha en färdig projektansökan klar.
Under året 2016 bedrevs ett antal grupper inom Arbis verksamhet. Vi har haft en teatergrupp under
2016 i ABFs regi.
Vi har även haft prova på workshops i teater med våra besökare.
Arbis lokaler har även nyttjats av föreningar, såsom Somaliska kvinnoföreningen, NBV, valla fhsk samt
flera fria teatergrupper mm.
Under året har vi haft ett antal temaveckor kopplat till kalenderns temadagar, exempelvis mänskliga
rättigheter, demokrati och tobak.
Sommaren
Under sommaren har vi haft öppet ett sommarcafé i utemiljö på bakgården tre dagar i veckan med
olika teman.
Tisdagar har vi haft musiktema med trubadurakter. Onsdagar hade vi grillkvällar och torsdagar hade
vi spel och aktivitetskvällar. Trubadurkvällarna arrangerades i samarbete med arrangörsföreningen
TBA.

Arrangemang:















Under året har vi haft flera deltävlingar i Livekarusellen.
Filmkvällar.
konstutställningar
Open stage kvällar.
Grillkvällar.
Ett antal konserter, med både lokala och rikskända artister.
Mysteriet på Arbis tillsammans med fria teatergrupperna.
Loppis- arrangerat av TBA (Arbis arrangörsförening).
Ett antal resor och utflykter i samverkan med fritidsgårdarna i Tallboda och Linghem.
Fikaträffar/stormöten varannan måndag där aktuell information diskuteras med besökarna.
Talang 2016- en årlig talangtävling arrangeras av TBA.
Spelkvällar.
Må bra kväll.
Danskväll.

Större arrangemang där Arbis varit delaktiga:





Keep it loud- Arbis har stått som medarrangörer och ansvarade för området och Café.
Skolavslutningen i Linghem. Arbis har stått som medarrangör.
Blodomloppet- Arbis ansvarade för underhållningen utefter banan.
Chilla på riktigt- sommarverksamhet.

Slutord:
2016 har varit ett utvecklande år för Arbis. Vi har jobbat vidare med det som funkar bra hos oss, och
samtidigt börjat fundera på nästa steg i utvecklingen av huset, vi har många nya fräscha idéer och ser
fram emot framtida utmaningar. Vi har ett stabilt gäng stambesökare som är här i princip varje dag.
Besöksantalen pendlar mellan ca 150-350 besök i veckan och vi tolkar att könsfördelningen är ca 50
% biologiska tjejer och 50 % biologiska killar. Ungefär 75 % är här för den öppna verksamheten i
caféet och 25 % är här för att låna lokaler för spontant kulturuttryck.

Jonas Eriksson. Verksamhetsutvecklare

