
 

 

 

     

Hemsida: www.nyaragsvedsfolketshus.se           

E-post: info@nrfh.se  

Telefon: 08-727 67 70 

Bokning av lokal: 08-508 275 10 eller bokningen.idrott@stockholm.se 

Destination Rågsved – Nya Rågsveds Folkets Hus är Möjligheternas mötesplats för konferens och kultur i en internationellt präglad miljö 

 

 

   

 

Vi vill bjuda in till en konferens för föreningslivet! 
 

 

Föreningslivet i Enskede Årsta Vantör har jobbat med ett demokratiprojekt som leddes av ABF 

Stockholm. I samband med slutmötet i det projektet berättade Leif Rönngren (ordförande i Nya 

Rågsveds Folkets Hus) att vi planerar för en konferens för föreningslivet i Vantör (och möjligen några 

föreningar från andra områden). 

 

Tanken är att följa upp projektets rapport, prata lite om aktuella frågor för föreningarna samt knyta 

ihop oss som ett nätverk och kanske komma fram till något gemensamt. 

 

1. Tycker din förening att det skulle vara intressant att genomföra en konferens för föreningslivet 

under våren? 

2. Vilka frågor, förutom det som tagits upp i rapporten, skulle din förening vilja se? 

3. Något annat som känns angeläget att ta upp vid konferensen? 

 

Vår tanke är att vi åker med Viking Grace – antingen över dagen eller under ett dygn – där två 

personer per förening är välkommen att delta. Nya Rågsveds Folkets Hus står för alla kostnader 

såsom konferens, hytt, frukost, lunch, middag och fika. En eventuell anmälningsavgift på 50 kronor 

tas ut. 

 

Utöver rapporten tänker vi att vi kan stämma av behov kring föreningsservice i Folkets hus, 

gemensam information/marknadsföring, hur kan man hitta extern finansiering, gemensamma projekt 

etc. Det går att fylla på med mer. 

 

Är du och din förening intresserade får du gärna återkoppla till Leif på leif@nrfh.se  

 

 

Michael Silkesjöö 

Verksamhetschef 

 

 

 

Pssst… Direkt i vår entrétrappa kan du se vår övergripande värdegrund dvs. ingen rasism, ingen sexism, ingen könsdiskriminering, ingen 

homo- eller transfobi, ingen religionsdiskriminering, ingen funkofobi utan att vi ska respektera varandra, visa hänsyn och att allas lika 

värde är vårt grundläggande synsätt. Se gärna en film av entrétrappan på vår hemsida.  

http://www.nyaragsvedsfolketshus.se/

