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INLEDNING	

Laholm Utan Gränser (LUG) är en interkulturell före-

ning för och med invånare av olika na3onaliteter i 

Laholms kommun. LUG vill bygga broar och skapa 

mötesplatser mellan nyanlända flyk3ngar, andra in-

vandrare, nyinfly;ade svenska födda i Laholms Kom-

mun.  

 

Vi känner oss stolta över a; vi har kommit en lång 

väg inom vårt arbete kring integra3on och mångfal-

den. Under senaste år har vi prioriterat mer på vik-

ten av samarbete och samverkan med andra före-

ningar. Vi har våra egna utmaningar och vi har också 

styrkor för a; fånga möjligheter. Den största styrka 

som vi har är mångfalden av kulturer, språk och  

na3onaliteter som hjälper oss fånga sådana möjlig-

heter i fram3den.   

 

 Härmed i rapporten presenterar vi vår 

verksamhetsberä;else för 2014. 

Firandet av  interna3onella barnens dag , Över 200 

barn och föräldrar var med  Ungdomar i Dapke danskursen.  



FO" RENINGENS	LOKAL	

F��������� �����:  

Föreningen har få; en ny 

lokal med eget kontrakt 

sedan juni månad 2014 och 

används som föreningens 

kanslilokal och träffpunkt 

för LUG:s medlemmar. För-

eningen har hyrt ut lokalen 

för två dagar i veckan. Från 

början hade föreningen en 

plan a; självförsörja sig för 

månadshyra genom a; hyra 

ut och ansöka lokala bidrag 

från kommunen.   

Jämfört med 3digare år har ak3viteter i föreningen genomförts i mindre 

antal. På grund av minskade engagemang och 3dsbrist från ledamöter i 

verksamhetsgrupperna berörde genomförandet av ak3viteter fullstän-

digt på ledarskap och engagemang av koordinatorn och styrelseledamö-
ter. Några stora evenemang som LUG genomförde under 2014 var Fot-

boll och Badminton (deltagandet i Maxicup, Korpen och inomhus-

badminton samt fotbollsträning). Cirka 60 personer gynnades av dessa 

ak3viteter. Totalt 23 kaffe träffar organiserades i LUG:s lokal och cirka 66 

nyanlända och svenskfödda fick möjlighet a; umgås med varandra. LUG 

också organiserade teoricirkel för körkort som föreningens eldsjälar Ulf 

Bjerstaf och Susanne Peter ledde. LUG organiserade också en vandring i 

Hökafältets natur reservat i maj månad samt en svamp-safari under ok-

tober månad i samarbete med Hallands länsstyrelse, föreningen Strand-

miljö Laholm och SFI. Föreningen deltog och bidrog 3ll juli-månads tors-
dagskvällar och engagerade cirka 20 utlandsfödda medlemmar för a; 

anordna ak3viteter på Laholms torg som Laholms köpmans förening or-

ganiserade. LUG bidrog med mångkulturella karnevalståg och maFörsälj-

ning i Stadsfesten som lockade över 1000 besökare. Föreningens med-

lemmar samarbetade ak3vt för a; göra kulturna;en 3ll en lyckad kväll. 

Lär av våra olikheter så a� vårt samhälle kan utvecklas. 

ORGANISATION	&	STRUKTUR	

SAMMANFATTNING	AV	AKTIVITETER	2014	

I LUG genomförde vi olika ak3viteter i samarbete 

med olika myndigheter och föreningar i och utan-

för Laholms kommun. Den största utmaningen var 

a; öka delak3gheten bland medlemmarna så a; 
LUG kommer a; bli självförsörjande för a; an-

ordna ak3viteter för sina medlemmar och allmän-

heten. I året 2014 har vi lagt mycket fokus på a; 

utveckla föreningens struktur genom a; bygga upp 

en mer målmedveten, ledande och ak3v styrelse. I 

mars månad organiserades årsmötet bland fyr3otal 

medlemmar och en ny styrelse valdes med sju le-

damöter och en ordförande. I föreningen startades 

den Gärde verksamheten – Kvinnofridsgruppen. 

Tre verksamhetsgrupper – Socialfamilj, Idro;s 
grupp och Yrkeslivsgruppen fungerade inte op3-

malt och gruppstrukturen saknade ledamöter. Där-

för tvingades koordinator och styrelseledamöter gå 

in med a; anordna ak3viteter. Emeller3d leds de grupperna av frivilliga samordnarna som arbetade i nära 

kontakt med koordinatorn. 12 styrelsemöten organiserades under året och beslut som rör föreningens 

vardagsliv fa;ades under 2014. 
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VAD	SA" GER	LAHOLMARNA	
OM	FO" RENINGENS	AKTIVI-
TETER	?	

‘’Ikväll har jag varit på Språk 

café I Laholm. E; härligt gang 

samlades för a; lära sig lite 

vardags svenska och samtala 

om stort och små;. SyMet med 

a; träffas är a; nyanlända ska 

få möjlighet a; genom samtal 

bli bä;re på Svenska och ge-

nom konversa3onerna  öka si; 

ordförråd samt förmågan a; 

förstå Svenska. Jag är så glad 

över a; jag gick dit och det var 

en fantas3skt trevlig kväll där 

jag  lärt känna helt underbara 

människor som delat med sig 

av sina berä;elser om länder 

som Nepal, Eritrea och Syrien. 

Jag har lärt mig så mycket  un-

der denna kväll och jag hoppas 

a; jag lärt ut något ny; litet 

ord som någon kan ha använd-

ning av ! Läntar 3lls nästa 

träff ! Vilken härligt ini3a3ve 

a; bjuda in 3ll de;a, mi; liv är 

berikat!’’ 

 

Anneli Gustafsson, eMer 

första besök på LUGs 

Språkcafé  

Fort.	SAMMANFATTNING	AV	AKTIVITETER	
2014	
LUG anordnade mångkulturell modevisning, maFörsäljning och 

dansuppvisningar och café servering under kulturna;en. Evene-

manget engagerade mer än 25 ak3va medlemmar. Mellan den 19 

juli 3ll 15 september öppnade vi Caféet i parken och serverade fika 
under helger. Cirka 300 personer besökte caféet och mer än 3o fri-

villiga medlemmar serverade fika 3ll allmänheten. Caféet öppnades 

och styrdes av 4 ak3va medlemmar i föreningen – Susanne Peter, 

Ann-Marie Nilsson, Adwan Zed,  och Mary Muhammed. En föreläs-

ning av social arbetare från Nepal organiserades i Laholms teater 

och cirka 30 personer deltog i föreläsningen. I samband med Inter-

na3onella barnens dag organiserade vi e; knytkalas där mer än 200 

barnfamiljer – flesta av de nyanlända vänner var med i firandet.   

 

I mars 2014 skrev koordinator i samråd med kvinnofridsgrupp en 
ansökan 3ll Länsstyrelsen i Halland i syMe med a; genomföra e; 

projekt för a; förebygga våld mot kvinnor. Länsstyrelsen beviljades 

32 840 kronor för a; genomföra projektet ’’Medmänniskor före-

bygger våld mot kvinnor 2015”. 

 

Under hösten 2014 genomförde föreningen kartläggningsarbete av 

nyanlända medlemmars kompetens inom ramen för projektet eta-

blering utan gränser och har kartlagt sammanlagt 17 utländskfödda 

personer. 

 
Arbetet för a; starta e; projekt i syMe a; kunna ta emot utlands-

födda arbetslösa medlemmar från föreningen LUG i samarbete med 

Arbetsförmedlingen har börjat och föreningen har i samverkan med 

studieförbundet NBV Halland har börjat arbetet. En ansökan ska 

kommer a; lämnas 3ll Arbetsförmedlingen Laholm. 
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Parkcaféet har blivit en naturlig mötesplats . En solig fika med Laholms 

poli ker inför valet 2014 i Parkcaféet i Laholm. 



EKONOMI	

E������: 

Största delen av förening-

ens inkomst kom från pro-

jektstöd från länsstyrelsen, 

kommunalt stöd och spon-

sorskap 3ll medlemskorten 

för föreningen. Medlemsav-

giM och beviljad budget från 

Integra3onsenheten hjälpte 

3ll a; täcka kostnader för 

föreningens lokalhyra, resor 

och kostnader för ak3vite-

ter.  

Se Resultat och Balansräk-

ning i sida 5. 

SPONSORER	

Under året 2014 samarbetade föreningen med bland annan följande föreningar 

och företag: 

• Laholms Bordtennisklubb – styrketräning och bordtennis ak3viteter 

• Kulturskolan: Kulturna;en 

• Arbetsförmedlingen Laholm 

• Rädda Barnen: föreläsning av barn i fängelse i Nepal 

• Vuxenutbildningen (SFI) i Laholm: UFlykter/vandring 

• Strandmiljö Laholm: Vandring i natur reservatet i Hökafältet 

• Korpen Laholm: Fotbollsträning, Maxicup 

• Teckningsmuseum i Laholm: föreläsningar/guidade visningar 

• Föreningen Ak3v Hand i Hand: informa3ons utbyte om socialt företagandet 

• Studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV): studiecirk

 lar, stöd för socialt företagandet 

• Individuella Människor: erfarenhetsutbyte 

• FN-föreningen i Laholm: erfarenhetsutbyte 

• Ungdomsforum: planeringsarbete för Violfes3valen 

• Länsstyrelsen i Hallands län: projekt Kvinnofridsgrupp, vandring i Hökafältet 

• Na3onellt Centrum för Kvinnofrid: Informa3onsmaterial för förebyggande  ar-

 bete för våld mot kvinnor. 

• Föreningen Concept Delectus: Gemensamma träffar. 

• Socialt företagande i Halland: frukostmöte för socialt företagande i Halland 

• Biblioteket Laholm: Firandet av modersmålsvecka 

• Laholms kommuns integra3onsenheten: koordinators tjänst, ekonomiskt stöd 

 för ak3viteter mm. 

Koordinator tog e; ini3a3v i 2014 

a; strukturera upp medlemsregis-

ter och dela ut medlemskort 3ll 

alla betalande medlemmar. På 
medlemskortet erbjöd LUG plats 

för företagare i Laholm a; trycka 

sina logotyper och synliggöra de-

ras företag och på det sä;et fick 

LUG sponsorpengar under olika 

sponsringsmöjligheter dvs. Huvud-

sponsor, Silversponsor och Brons-

sponsor. För 2014 blev Laholms 

sparbank och Södra Hallands KraM 

Huvudsponsorer och Kulturskolan 
och Bokhandeln silversponsorer. 

Vi har möjlighet a; vidare utveckla 

konceptet och hi;a flera sponso-

rer i fram3den. 
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STOLTA SPONSORER TILL LUG S 

MEDLEMSKORT I 2014 

NA"TVERK	OCH	SAMVERKAN	

SLUTSATS	

S�*+��+�: 

Översikt av medlemskapet 

och a; få ut maximal posi3v 

effekt av mångfalden som 

finns i föreningen har all3d 

varit den största utmaning-

en. Många gamla och enga-

gerade medlemmar har 

fly;at eller har på annat 

sä; försvunnit från verk-

samheten. Därför behövde 

Koordinator och Styrelse 

lägga stor del av sin 3d på 

a; anordna ak3viteter.  

 

LUG behöver genast ta ini-

3a3v a; fånga engagerade 

medlemmar som kan bidra 

3ll e; posi3vt utveckling av 

föreningen. Där finns e; 

brådskande behov av a; 

arbeta med LUGs gemen-

samma värdegrunder. Vi 

kommer a; prioritera 

denna ak3vitet i snart fram-

3den.  
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LUGS	RESULTAT	OCH	BALANSRA" KNING	



REVISIONSBERA"TTELSE	

FO" R	MER	INFORMATION		

TIRTHA	RASAILI	
E-Post:	laholmutangranser@gmail.com	
Mobil:	070	206	98	96	
Besök	&	brev:	Ryssgatan	9B,	31230	Laholm	

6                                                               WWW.LAHOLMUTANGRANSER.COM 

 


