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                                    Nyhetsbrev 2019:2 
 

Ordförande har ordet: 

I detta nyhetsbrev får våra medlemmar samt vänner och samarbetspartners i 
våra nätverk som stödjer det lokala utvecklingsarbetet i länet information om 
vad som händer i Hela Sverige ska leva Stockholms län. 

Vi har i år fått en ny kvinnlig ordförande Asha Ismail Mohamud från 
Somaliska Riksförbundet, ny sekreterare Conny Mörke från Rågsved – 
Hagsätra samhällsförening och ny ledamot Nikola Vojnovic från ABF 
Södertälje. De presenterar sig själva i detta nummer. De har breda nätverk i 
länet som de kan tillföra våra nätverk. Övriga sju ledamöter valdes om vilket 
vi gläder oss åt.  

Våra planer nu är att satsa på ökat samarbete med våra medlemmar för att 
bygga nätverk för integration och för att öka utbytet mellan vår landsbygd och 
våra städer och tätorter. Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver detta göras. 

Vi har som mål att vara delaktiga i Region Stockholms och Länsstyrelsens 
arbete i de regionala utvecklingsstrategierna. Det märks att de nu önskar 
samarbete och behöver oss i civilsamhället och det välkomnar vi.  

Vi vill vara en av flera resurser som i samverkan lyfter det lokala demokratiska 
utvecklingsarbetets betydelse. Att människor, föreningar, företagare och det 
offentliga i ett helhetsperspektiv i sina grannskap, i förorten, i byn kommer 
samman i gemensamma utvecklingsplaner. Detta kan skapa arbeten, nya 
lösningar i miljöfrågor och öka bosättning på vår landsbygd. 

Avslutningsvis kan vi berätta att CSI, ”Center for social innovation” i Minsk 
Belarus har en projektansökan inskickad till Nordiska Ministerrådet om att 
stärka det sociala företagandet i Belarus för människor som är 
funktionsnedsatta och människor som varit i fängelse. Vi har samarbetat med 
organisationen förut och det är framförallt landsbygdsutveckling och idéburet 
företagande där vi med våra samarbetsorganisationer i Sverige bidragit med 
idéer och kunskap. De har besökt Landsbygdsriksdagen på Gotland med 
seminarier och kommer om projektet beviljas besöka oss igen. Denna gång 
vill de med samarbetspartners i Baltikum att vi, med våra medlems-
organisationer kunniga i de områden de vill utveckla, ska besöka Belarus och 
vara med i seminarier och i runda bordssamtal.  

I detta nyhetsbrev presenteras en spännande verksamhet ”Mat och Prat” som 
bedrivs i Fisksätra Folkets Hus av föreningen Lokal och Global utvecklings-
grupp. Har spridits till Husby och till Rinkeby. 

Medlemmar och våra samarbetspartners är alltid välkomna att skicka in texter 
om sin verksamhet. 

För styrelsen med en önskan till er alla om en riktigt skön sommar! 

 

Jan Runfors och Asha Ismail Mohamud 

ordföranden 
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Jan Runfors, Nicola Vojnovic och Asha Ismail Mohamud 

Nya ledamöterna presenterar sig 

Ordförande Asha! 

Jag heter Asha Ismail Mohamud, bor i Stockholm, utbildad kemist och 
jobbade många år som forskningsingenjör på Inventia i Stockholm. Jag 
brinner för demokrati och att alla som bor i Sverige blir en del av samhället 
och deltar i Sveriges utveckling.  Jag tror engagemang från civilsamhället är 
helt avgörande för att fler människor inkluderas i samhället. 

Jag har erfarenhet från (SIOS) Samarbetsorgan för etniska organisationer i 
Sverige, där jag sitter i styrelsen och i ledningsgruppen. Där har jag kontakt 
med många olika etniciteter och träffar dem genom mitt styrelseuppdrag. Jag 
är också styrelseledamot och med i ledningsgruppen  för  Somaliska 
Riksförbundet i Sverige och representerar dem i olika sammanhang. 

Jag har suttit i styrelsen i Leader Stockholmbygd och sitter i 
landsbygdsnätverkets integrationsgrupp. 

Jag är glad att bli vald som ordförande för landsbygdrådet i Stockholms län 
där jag kan bidra med mycket kunskap till medlemmar om integration och 
också kunskapen om landsbygden och dess betydelse för alla som bor i 
Sverige. 

Jag vill också betona föreningslivet och det civila samhällets betydelse för 
integrationen. Landsbygden behöver de nya svenskarna och de som har 
kommit behöver landsbygden. Då är det viktigt att de möts och att det kan 
ske genom att stärka samarbete med civilsamhället. 

 

 

Styrelse vald 
vid årsmötet 
11 april 2019 

Jan Runfors, Rågsveds 

Samhällsförening 

Asha Ismail 

Mohamud, Somaliska 

Riksförbundet 

Per Israelsson, E 

Romani Glinda 

Larissa Godlewski, 

Berus 

Philip Lönegren, 

Spånga BlåBand 

Louise Modig Hall, 

Hökarängens 

Stadsdelsråd 

Conny Mörke, 

Rågsved – Hagsätra 

Samhällsförening 

Joseph Tekle, Fisksätra 

Folkets hus 

Fazal Ur-Rehman, 

Pakistanska föreningen 

Nacka 

Nicola Vojnovic, ABF 

Södertälje 

 

Övriga beslut på 

årsmötet 

Höstmötets förslag till 
ändring av stadgarna 
bekräftades.  

Föreningens namn är 
nu:  
Hela Sverige ska 
leva, Stockholms län 
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Conny Mörke – ledamot och sekreterare 

Jag är ny ledamot och sekreterare i Hela Sverige ska leva Stockholms län 
sedan årsmötet 11 april i Spånga. Jag har haft nöjet att ingå i valberedningen 
tidigare i flera år. Så även om jag är ny i styrelsen och just nu sätter mig in i 
mycket nytt och spännande så har jag mycket historik och kunskaper om 
arbetet sen tidigare. 

Jag jobbar annars med många olika uppdrag inom Koloniträdgårdsförbundets 
Stockholmsdistrikt, konsumentföreningen Stockholm, OK ekonomisk 
förening med fokus på framtids- och utvecklingsarbete.  
 
Även mycket föreningsarbete som t.ex. årsmötesordförande hos 
koloniträdgårdsföreningarna. Tar annars många uppdrag hos företag inom 
områdena marknadsföring, marknadsundersökning, marknadsanalys samt 
omvärldsbevakning.  
 
På fritiden är jag aktiv i Svensk – Lettiska Föreningen som är en 
kulturförening som jobbar för utbyte mellan våra länder. Är ofta i Lettland 
med min fru som kommer ifrån landet. Jag är vidare webbansvarig för 
Rågsved – Hagsätra Samhällsförening som är min hemorganisation i Hela 
Sverige ska leva Stockholms län. Sammankallande för valberedningen hos Nya 
Rågsveds Folkets Hus. På sommaren tar också vår odlingslott i Snösätra en 
del av fritiden.  
 
Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med den kunniga och hjärtligt 
trevliga styrelsen men också att få kontakt och utbyte med er ute i 
medlemsföreningarna. 

 

Nikola Vojnovic 

Jag kom till Sverige från det forna Jugoslavien 1972. Arbetat med det mesta 

som städ och kört buss men från 1974 på Eriksson inom industrilackering.  

Valdes som fackligt ombud i IF Metall 1976 där jag hade olika uppdrag fram 

till 2001. Har även varit medlem i Kommunalarbetarförbundet. Jag har varit 

förtroendevald och engagerad i Serbernas Riksförbund, SIOS; 

samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS Mellansverige som 

är en regional del av SIOS i Södermanland, Västmanland, Örebro län och 

Östergötland.  

Jag har varit engagerad och repskapsombud i ABF och i Stockholms 

Arbetarkommun och i FAI; Fackligt Aktiva Invandrare, samt i Centrum mot 

rasism.  

Jag brinner för jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Har arrangerat många 

”Rosa Parks Caféer i ABF:s regi i Västmanland, Örebro, Södermanland och i 

Stockholms län och gör gärna detta i Hela Sverige ska leva. Deltar i 

Landsbygdsnätverkets arbete inom integration i Södermanland och i 

Västmanland som representant för SIOS Mellansverige i samarbete med 

bland annat Hela Sverige ska leva.   
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Notera dagen! 

Almedalen!  läs mer här! 

Månd 1/7 08.00 Samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor kring 

nyanländas etablering - vart är vi på väg? 

Månd 1/7 09.30 Hur skapas en hållbar finansiering som säkrar ideella 

organisationers livskraft? 

Månd 1/7 kl 14.00 Inkludering och tillit för att bryta negativa trender i utsatta 

områden 

 

Hela Sverige ska leva 

vill berätta att vi ska börja storsatsa på vårt Instagramkonto – äntligen! Vi 

har hittat en person som ska sköta kontot och se till att det blir en kanal som 

inspirerar och väcker intresse. Vår nya Instagramredaktör heter Pontus 

Johansson och bor i Råneå i Norrbotten.  Vi kommer lägga ut i genomsnitt 

ett inlägg per vecka, med start den 7 juli. Har ni frågor? Hör av er till mig 

och/eller Pontus! Vi har nu även en e-postadress som bara är till för 

Instagram: instagram@helasverige.se 

 

Lär dig att laga och äta bra mat 

Antiinflammatorisk matlagning - Weekendkurs 27 sept 

Matkursen för dig som vill få praktiska tips och lära dig att laga maträtter som 

är enkla och med bra råvaror fyllda med näring samt utan socker, tillsatser och 

gluten.  

Fredag - söndag: 27-29 september. Plats: Vallentuna 

Läs mer: www.sv.se 

 

Ideell Kulturallians: 

Region Stockholm planerar ett Stockholmsting den 14 november i Stockholm 

där kommer vi att medverka. Boka in Stockholmstinget 14 november 

redan nu så det inte sammanfaller med andra viktiga arrangemang.  

 

Landsbygdsriksdag 

Snart är det dags för Hela Sverige ska levas stora, populära evenemang som 

drar över 750 deltagare med intresse för landsbygd. Landsbygdsriksdagen 

hålls nästa år i Jönköpings län den 8-10 maj. Se till att kryssa för de dagarna i 

almanackan! Läs mer här: https://www.landsbygdsriksdagen.se/ 
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Rapporter från medlemmar 

”Mat och prat” sprider sig 

Lokal och global utvecklingsgrupp a r en paraplyorganisation som verkar för 
lokal utveckling med ett globalt perspektiv. Vi arbetar inom tre områden: 

kultur, kunskap och arbete. Vi bedriver projekt som ro r ungdomar och icke-
formellt lärande, mänskliga rättigheter och medieberedskap. Inom ramen för 
verksamheten analyserar vi problem på ett lokalt plan med en global 
infallsvinkel, identifierar lösningar och bidrar till att sprida kunskap om dessa 
lokalt för att få till stånd en positiv lokal samhällsutveckling. 

 
Vi har haft en ”Mat och Prat” under våren 2018 med Nacka kommun som 

ansvarig för maten och en presentation under kva  llen. Den 20 april 2019 var 
det ”Mat och Prat” i folkets hus i Fisksätra, Svensk Tunisisk förening i 
samarbete med Ung i Fiskis. 
 
”Mat och Prat” har kommit till Folkets Hus i Husby och Rinkeby. Idag har 
Folkets Hus i Husby 40 medlemsföreningar och många privatmedlemmar, alla 
med drivkrafter och visioner, men de är ofta i huset på olika tider. För att 
stärka huset internt startar Folkets Husby ”Mat och Prat”-middag en gång i 
månaden i Husby Folkets Hus.  
”Mat och Prat” är ett koncept som grundades i Fisksätra Folkets Hus tidigt 
2017. 
Vi önskar Folkets Hus i Husby det bästa med ”Mat och Prat”- middagar och 
vi vet att det ska bli bra! 
 
Joseph Tekle 
 

 

MAT OCH PRAT onsdag den 7 december 2018 Fisksätra Folkets Hus 

Thai Mat och Kultur från Fisksätra med Lokal och Global Föreningen och 

Fisksätra Thai Föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 


