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Lärdom
En av de viktigaste medverkande krafter i människans utveckling och överlevnad har varit att hon har 
dragit alltid lärdom av det förflutna. Året 2020 lärde oss mycket; civilsamhällets viktiga roll i krishan-
tering och samhällsutvecklingen präglades hela förra året och kommer att känneteckna även detta år 
och många år i framtiden.

Organisationsutveckling
För att vara med och bidra till samhällsutvecklingen, behöver civilsamhällesorganisationer stärka sin 
närvaro, engagemang, samarbete och verksamhet i det lokala samhället. Föreningen Navet i Bergs-
jön har en fantastisk lärorik och framgångsrik historia i Bergsjön och hela Göteborg, samtidigt möter 
föreningen nya utmaningar hela tiden, utmaningar som är av olika karaktär och ställer i sin tur hårdare 
och nya krav på organisationen.
 
Det betyder att vår förening behöver jobba under 2021 med följande frågor för att kunna bemöta, svara 
och klara de nya utmaningarna:

• Våra värderingar
• Demokratiskt ledarskap inom organisationen.
• Att uträtta kommunikationsstruktur inom och utanför föreningen
 A)  Relationen mellan styrelse och medarbetare
 B)  Arbets –och ansvarsområden
  C)  Våra samarbetspartners och samarbetsvillkor
  D)  Villkoren för samarbete och samverkan med myndigheter
•  Utbildning och kompetensutveckling för styrelsen och medarbetare
• Arbeta strategiskt för att säkra en långsiktig finansiering till föreningens grundbemanning
• En hållbar arbetsmiljö för medarbetare och ideella
 

En demokratisk, rättvis och kompetent organisation 
kan bidra till demokratiutveckling i samhället!

Navets vision 2030

• Medborgarmakt

• Ett levande kulturhus av och med  
Bergsjöborna för alla

• Ett starkt och oberoende civilsamhälle och  
föreningsliv

• Ett socialt, ekonomiskt, kulturellt och ekologiskt 
blomstrande lokalsamhälle

Navets tre ben:  
Samarbete, Kultur, Demokrati
Samarbete
Arbeta för gemenskap i Bergsjön mellan och inom föreningar liksom 
mellan föreningar, offentlig sektor och lokalt näringsliv i stadsdelen. 
Navet ska verka för ett självständigt och oberoende civilsamhälle.

Kultur
Vara en mötesplats och stötta mötesplatser för konst och kultur.
Vara en aktiv länk mellan bergsjöborna och Kulturhus Bergsjön.
Bidra till att lokala evenemang, festivaler och andra kulturhändelser 
äger rum.
Erbjuda arenor för folkbildning, utbildning, kurser och rådgivning.

Demokrati
Navet ska vara en samlande kraft och erbjuda ett forum för organise-
ring, samarbeten och mobilisering av bergsjöborna kring en positiv 
utveckling av stadsdelen
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Bergsjön lokalt resurscentrum
Navets verktyg för att arbeta med de tre benen samarbete, kultur 
och demokrati är ett lokalt resurscentrum och en mötesplats för 
civilsamhället i Bergsjön (“community centre”). Det ska vara ett 
medborgardrivet forum för en rad aktiviteter och tjänster.

Aktiviteter och projekt 2021
Projektverkstad för unga
Under 2021 fortsätter vår projektverkstad för unga som startats 
2020. Vi kommer att fortsätta fokusera på handledning av projekt-
grupper, men även ha en ledarutbildning och fokusera på finansier-
ingsfrågor som att söka bidrag och samarbeten/sponsring, något 
som de unga efterfrågar. Under sommaren är det dags för deltagarna 
att utföra de projekt och aktiviteter som de planerat under projek-
tverkstans gång.

Plattform för unga
Vi ska fortsätta att bygga upp Navet som plattform för unga för att 
ta tillvara på de kontakter och kompetens som utvecklats under pro-
jektverkstan m.m. Detta kan göras genom t.ex en projektakut eller 
ungdomscoach som tar kontakt och stöttar.

Kulturstråket
Kulturstråket i Bergsjön är en idé som har utvecklats i anslutning 
till bygget av Kulturhuset Bergsjön vid Rymdtorget. Byggnaden 
beräknas stå klar för invigning sommaren 2022. 
Tanken är att lokala aktörer i Bergsjön skapar och ger rum för mån-
ga olika kulturyttringar
där både befintlig konst synliggörs och ny kommer till.

Projektet Kulturstråket ska bokstavligen visa vägen till Kulturhuset 
Bergsjön genom konsthändelser, upplevelser, samtal, debatt, bild-
ning och utbildning i hela stadsdelen. Ett kulturstråk skapas mellan 
Rymdtorgets spårvagnshållplats och det nya kulturhuset vid Rym-
dtorget. Stråket ska bjuda in alla göteborgare till besök i kulturens 
Bergsjön och möten med alla kulturskapande och kulturintresserade 
människor. Kulturstråket är ett samarbete mellan Navet i Bergsjön, 
civilsamhället och fastighetsägare i Bergsjön samt Göteborgs stad. 
Projektet ska pågå mellan 2021 – 2023.
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Rådsutveckling och medskapande
Vi vill utveckla forum för samverkan, inflytande och påverkan i 
Bergsjön med närområde genom att utveckla olika råd och olika 
former för inflytande och medskapande. Vi vill göra detta stegvis 
genom utvecklandet av olika råd som gör att vi bygger upp nätverk, 
utvecklar former för samtal och beslut samt tränar oss i dessa fär-
digheter tillsammans. Dessa erfarenheter och nätverksbyggande 
bidrar till önskan om att starta ett områdesråd som bland annat 
medskapande projektet (se nedan) har gemensamt. Vi vill börja med 
att starta medskapande forum för projektet kulturstråket. 

Detta är början för att sedan starta ett husråd för Kulturhus Bergs-
jön. Vi värnar om att kulturhuset blir en mötesplats som byggs av 
och tillsammans med boende, föreningar och kulturaktörer i områ-
det med verkligt inflytande. 

Utveckling av lokal hållbar ekonomi
I Navet har vi under 2020 arbetat med en Lokal Ekonomisk Analys 
(LEA) och detta arbete ska vi fortsätta med under 2021. Syftet är att 
få bättre kunskap om Bergsjöns ekonomi och resurser så att vi kan ta 
fram en utvecklingsplan och bilda arbetsgrupper för att tillsammans 
jobba för en mer hållbar lokal ekonomi. Detta handlar bl.a. om att få 
syn på vilka möjligheter som finns för att stärka lokala företag och 
företagare, stötta start av kooperativ, utveckling av miljömässigt och 
socialt hållbara tjänster och produktion, rekrytering av människor 
från området, yrkesutbildningar, demokratiskt ägande m.m. Några 
områden vi ska fortsätta att utforska är lokal livsmedelsproduktion, 
husbyggen, resurskooperativ, avtal med stora aktörer (t.ex. bostads-
bolag, Göteborgs stad) som upphandlar från hållbara lokala företag 
och kooperativ m.m.

Vi ska arrangera utbildningar i hur man kan stärka en lokal hållbar 
ekonomi som bidrar till att människor får bättre liv i sina närsam-
hällen, större jämlikhet och samtidigt en ekonomi som inte förstör 
miljö och klimat. Vi ska fortsätta att driva den inkubator vi startat 
2020 för företag, kooperativ, sociala företag och annan ekonomisk 
verksamhet som kan generera arbetstillfällen i Bergsjön. 

Bergsjön Talks
Navet har startat en ny samtalsplattform som heter Bergsjön Talks 
vilken vi ska fortsätta att utveckla. Genom Bergsjön Talks vill vi ta 
upp viktiga och aktuella ämnen och samhällsproblem under panel-
samtal och dylikt med utgångspunkt från Bergsjön. Första samtalet 
hölls söndagen den 21 mars på internationella dagen mot rasism, 
med tema Rasism & Bergsjön, och fick stor spridning och uppmärk-
samhet.

Vi vill stärka utvecklandet av denna plattform för att stärka kunskap 
och samtal om läget och viktiga förändringar som behövs. Det kom-
mer vara olika teman varje gång. Vi hoppas att denna plattform kan 
utvecklas och även i framtiden göras i form av fysiska möten när 
smittläget tillåter.

Medskapande projektet 
Vid nyåret 2021 inleddes projekt Medskapande med finansiering 
från Social Resursförvaltning. Fem föreningar i Bergsjön har själva 
utformat projektet som går ut på att under två år arbeta för att ut-
veckla och förbättra samarbetet inom civilsamhället i Bergsjön och 
mellan civilsamhället och Göteborgs stad. De får också resurser för 
att utveckla sina egna respektive verksamheter i riktning mot ökad 
samverkan med andra. De tre viktigaste målen är att skapa lokala 
forum och råd för samverkan och påverkan, skapa fler mötesplatser 
och samlingslokaler, samt att utveckla fler och nya typer av utbild-
ningar som främjar den lokala utvecklingen i stadsdelen.

Samverkan kring lovverksamhet
Vi fortsätter att utveckla den fruktsamma samverkan runt lovverk-
samheter tillsammans med satsningen Skolan mitt i byn, Bergs-
jöskolan, Gärdsmosseskolan och ett flertal föreningar i området. 
Några exempel på aktiviteter är dans, pyssel, målning, badminton, 
basket, fotboll m.m. Navet har under 2020 bidragit till att möjliggöra 
ett stort antal lovaktiviteter för barn och ungdomar genom att vi 
samordnat arbetet och ofta ordnat med anställningar och löneut-
betalningar för aktivitetsledarna från föreningarna och främst un-
gdomar från området. Detta ska vi fortsätta att utveckla och sträva 
efter att denna verksamhet ska stabiliseras genom bl.a. att söka mer 
långsiktig finansiering för detta. 
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Språkcafé 
Vi ska fortsätta att utveckla Hazhins Språkcafé tillsammans med 
Kurdiska Kvinnoföreningen i Västra Götalandsregionen (KKFIVG). 
P.g.a. pandemin sker detta genom zoom så länge det krävs men 
förhoppningsvis kan det ske i lokalen längre fram. Vi ska dock 
fortsätta att ha träffar för enskilda på ett covidsäkert sätt för de 
som önskar extra stöd att träna svenska språket samt engagera sig i 
föreningen. Vi ska fortsätta att utveckla språkcaféet som mötesplats 
för kontakter till boende och stötta de i de frågor som kommer fram 
genom att man möts. Det är frågor som att skriva CV, hitta praktik 
och söka jobb m.m.

Öppet på Navet
Vi ska fortsätta att hålla öppna drop-in-träffar med olika teman 
under 2021. De olika temana handlar bland annat om möjligheter 
för olika typer av stöd, t.ex. inbjudna gäster från olika myndigheter, 
förvaltningar, socialtjänsten, jurist m.m. Vi håller detta digitalt fram 
tills pandemiläget tillåter att ha det i lokalen eller när vädret blir 
varmare kan vi flytta utomhus. Vi  ska undersöka möjligheten till att 
spela in korta intervjuer.

Iftiinka Dhaqanka 
Somalisk kulturfestival
På grund av pandemin fick vi skjuta på att hålla den somaliska kul-
turfestivalen i Bergsjön 2020. Vi planerar nu för att kunna genom-
föra den utomhus i slutet av sommaren med preliminärt datum 7 
augusti. Formen och ifall det går att förverkliga då beror naturligtvis 
på smittläget.

Syftet är att lyfta den somaliska kulturen, skapa en mötesplats och 
gemenskap. Vi bjuder in allmänheten till teater, musik, folkdans, 
mat, workshops, föreläsningar, informationsbord, utställning om 
somalisk historia och kultur m.m. En höjdpunkt och dragplåster är 
den välkände somaliske artisten Ali Dhaanto

Vi är ett flertal föreningar och aktörer som samverkar i att genom-
föra festivalen, bl.a Jubba Familjeförening, Cissi Kulturförening, Uni-
ty for Community, Bergsjöskolan - Skolan mitt i byn, Göteborgs stad, 
Somaliska Akademiker, Aktivitetshuset i Bergsjön m.fl.

Arrangera och samarbeta  
kring kulturevenemang
Vi siktar på att kunna både arrangera egna och samarbeta kring 
olika kulturarrangemang under året. Några av dessa är Tellusfesti-
valen, Konstrundan i Östra Göteborg, Matfestivalen på komettorget, 
utomshusbio m.m

Utbildningar och träningar  
i lokal organisering
Organisationen Digidemlab planerar att hålla i kurser och träningar i 
metoder för lokal organisering, mer specifikt en samling verktyg och 
strategier som på engelska kallas community organising. Vi i Navet 
deltar i deras nätverk för att lära oss, utveckla och sprida dessa verk-
tyg. 

Vi vill medverka i dessa kurser och träningar och uppmuntra fler 
i Bergsjön att delta i dessa kurser. Genom att flera personer och 
representanter från föreningar går kurserna så kan vi bli många i 
Bergsjön som blir ännu bättre och utbildade lokala organisatörer och 
ledare. Vi tror att detta kan bidra till att vi bättre kan organisera oss 
tillsammans för att skapa de förändringar som behövs.

Utveckling av mediacenter
I samverkan med Aktivitetshus Bergsjön har vi påbörjat en uppbygg-
nad av ett mediacenter på Aktivitetshuset på Siriusgatan. Media-
centret innehåller tillgång till kvalitativ utrustning och lokaler för 
inspelning av film, podd, foto och musik. Detta fortsätter vi med i 
nära samverkan med Aktivitetshuset som idag Hyresgästföreningen 
och Familjebostäder står bakom. I förlängningen arbetar Navet även 
för att samordna verksamheter i studion och i aktivitetshuset med 
Kulturhus Bergsjön.

Sommarjobbare
Våra feriearbetare sommaren 2020 som arbetade som områdesut-
vecklare med att planera och genomföra egna projekt för ett bättre 
Bergsjön blev mycket lyckat. Detta år verkar vi för att kunna genom-
föra liknande sommarjobb som vi synkar med aktiviteterna på Kul-
turstråket och i samverkan med flera aktörer som Familjebostäder, 
Bergsjöskolan, Gärdsmosseskolan, Skolan mitt i byn, Tidsnätverket 
i Bergsjön och Eco Agroforestry Centre. Förverkligandet av detta 
beror på om vi får finansiering för detta.
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Plattform för anställningar  
och administration 
Navet har konstaterat att det finns ett behov att fylla med att kunna 
agera som plattform för anställningar, löneutbetalningar, bidrag-
sansökningar, rapportering och liknande administration. Genom 
att utveckla och utöka vår kapacitet som en stöttande administrativ 
plattform så kan vi möjliggöra för andra som inte har samma mö-
jligheter till detta av olika anledningar. 

Genom att utveckla denna tjänst så kan vi bidra till att möjliggöra 
för mer resurser och fler anställningar, för ungdomar och vuxna 
från föreningar i området, så att fler aktiviteter kan genomföras i 
området. Detta är både för och i samverkan med föreningar i områ-
det samt med större aktörer som Göteborgs stad och bostadsbolag. 
Vi kan även möjliggöra för nya föreningar, enskilda personer och 
unga att få stöd till att komma igång innan man har etablerat sig 
med t.ex. bankkonto, organisationsnummer, företag, ekonomisk 
förening liknande.

Utveckla föreningens  
ideella mobilisering
Vi har under 2020 gjort en mobiliseringsplan där vi vill utveckla 
föreningens ideella kraft. Detta år ska vi jobba med att sätta detta 
i praktiken genom att skapa möjligheter för ideella att bidra mer i 
våra verksamheter genom arbetsgrupper och specifika uppgifter. Vi 
vill utveckla vår kapacitet att stötta engagemang och samarbeten 
som beskrivet i punkten under. Vi ska jobba med att bjuda in fler att 
bli medlemmar och aktiva i föreningen. För detta arbete ska vi söka 
finansiering så vi kan ha en “volontärsamordnare” som fokuserar på 
detta. 

Stöd till engagemang och  
samarbeten
Vi ska stötta engagemang och samarbeten hos både enskilda individ-
er och föreningar. Både för de som är nya till att börja engagera sig 
och för de som redan är engagerade att utveckla sin organisering. 
Det kan antingen vara genom att engagera sig genom Navet, i en 
annan förening, ett samarbete eller genom att starta något nytt.

Detta vill vi göra genom bland annat:
• Enskilda möten och samtal med intresserade personer och fören-

ingar
• Introduktionsmöten till Navet
• Göra och sprida informationsmaterial
• Utveckla Navets hemsida

Utveckla Navets  
kommunikationskanaler
Vi ska under året arbeta med att utveckla föreningens kommunika-
tionskanaler och material som hemsida, sociala medier, tryckt mate-
rial, t-shirts, roll-up och dylikt. Vi ska söka finansiering för att skapa 
mer utrymme för att genomföra detta och att utveckla en kommu-
nikationsplan.

Utveckla samverkan
Under 2020 har våra kontakter och olika samarbeten oerhört tydligt 
visat vikten av samverkan och hur olika samarbeten leder till att 
möjliggöra synergieffekter med mer verksamheter och större nytta. 
Vi ska detta år därför fortsätta att lägga vikt vid att knyta kontakter 
och fördjupa samverkan med olika aktörer och föreningar. 

Vi ser behovet av liknande samverkansforum och resurscenter i 
alla stadsdelar för bättre organisering, samarbeten, möjliggörande 
och inflytande, inte minst nu när stadsdelarna är borta. Vi ska efter 
förmåga stötta nya organisationer som har liknande ambitioner 
samt utbyta erfarenheter för att lära av och stärka varandra. Vi ska 
fortsätta det värdefulla samarbetet med Riksförbundet Folkets Hus 
och Parker. Vi ska delta i förortsnätverket och nya medborgardrivna 
mötesplatser.

Vi samverkar specifikt med aktivitetshus Bergsjön för att vara del av 
att stötta utvecklingen. Vår ambition är att bidra till att aktivitetslo-
kalen på Zenitgatan blir ett studiecenter.

Arbeta strategiskt för långsiktighet
Vi ska sträva efter att befästa en modell för långsiktighet och stabi-
litet i finansiering och samtidigt oberoende. Detta inbegriper bland 
annat både längre IOPn (Idéburet Offentligt Partnerskap), längre 
projekt, olika finansiärer samt utveckla egna tjänster.


