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Inledning 
Föreningen ställdes inför stora utmaningar 2015 då många positioner i styrelsen ändrades 

under årsmötet. Samtidigt bytte föreningen studieförbund och fick en ny koordinator. Detta i 

kombination med ett generationsskifte bland våra medlemmar gjorde att förening behövde en 

nystart under 2015. Den unika flyktingsituationen som Europa och Sverige ställdes inför 

påverkade också föreningens arbete. Föreningen använde sin största styrka, mångfalden för att 

hjälpa till i den svåra situationen. LUG blev en självklar aktör i civilsamhället för att hjälpa 

asylsökande i kommunen under hösten. Antalet aktiviteter och deltagare ökade under hösten 

och föreningsutvecklingen gick framåt. Laholm utan gränser tog flera kliv framåt under året 

samtidigt som de hittade sin egen roll i den största flyktingkatastrofen sedan andra 

världskriget. Detta arbete och engagemang är vi väldigt stolta över.  

 

Sammanfattning 
Styrelsen har fungerat väl under året med återkommande möten med högt deltagande av 

ledamöter.  

LUG har genomfört 184 olika aktiviteter inom alla verksamhetsområden under året. Trots att 

de flesta aktiviteterna arrangeras av medlemmar så är det få medlemmar som är beredda att ta 

ansvar för hela verksamhetsgrupper. Ansvaret för en hel verksamhetsgrupp kan uppfattas som 

för tidskrävande tillsammans med ett för stort ansvar.  

Ekonomin har blivit identifierad som det viktigaste området föreningen behöver arbeta med 

under 2016. 

Språkcafét som startade under början på 2015 har blivit ett av LUGs viktigaste forum för 

människor att träffas och utbyta idéer. Språkcafét har varit så pass lyckat att föreningen 

utökade med ytterligare café träffar i Våxtorp under hösten.   

Styrelse 
Styrelsen började med att ha ett konstituerande möte strax efter årsmötet i mars. Efter detta 

har det varit styrelsemöte på eller kring den första tisdagen i varje månad. Styrelsen har 

bestått av sju personer, med hög närvaro på samtliga möten. Strax innan sommaren hoppade 

en av ledamöterna av och en av suppleanterna trädde in. I december månad började arbetet 

med att ta fram en värdegrund. Styrelsen hade känt behovet av en värdegrund under en längre 

tid men inte prioriterat detta, först i december månad ansågs tiden mogen att ta fram ett 

dokument. Styrelsemedlemmar har även representerat LUG i andra samverkansmöten med 

olika aktörer bl.a. nätverk för civilsamhälle i Laholm. På det hela taget har styrelsen fungerat 

väl och följt föreningens stadgar.  

Verksamhetsgrupper 
Alla verksamhetsgrupper har varit aktiva under året i varierande grad.   

Social /Familj 
För familjer och andra sociala sammankomster har LUG arrangerat en lyckad utflykt till 

Hallands Väderö i augusti. De sista varma dagarna i september togs till vara på och det 

ställdes till med en grillfest/haffla vid pallkrageodlingen. Språkcaféet i Våxtorp bjöd in till 

julfest dagarna innan jul och 50 personer dök upp. Ett kombinerat svenskt-arabiskt julbord 
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dukades fram som deltagarna åt av. Ingen person har haft ett övergripande ansvar för gruppen, 

utan medlemmar har kommit med spontana förslag som de sedan förverkligat.  

Två försök gjordes under hösten att arrangera svampplockning i skogen tillsammans med 

naturfrämjandet. Men intresset var så pass lågt för denna aktivitet att bägge tillfällena fick 

ställas in.   

Idrott 
Idrotts gruppen har varit välbesökt under året. Aktiviteterna som arrangerats under idrotts 

gruppen är dans och fotboll. Tillsammans med BTK Serve försökte LUG starta upp en 

pingisverksamhet på lördagar. Dock var intresset lågt så aktiviteten ligger för närvarande nere 

med en pingisgrupp.  

Fotboll 

Föreningen arrangerade fotboll på fredagskvällar mellan januari-mars och mellan september-

december. Totalt var det 28 fotbollstillfällen i Laholm under 2015. Firaz, Carl och Slobodan 

ansvarade för fotbollen under året. Framförallt under hösten var aktiviteten väldigt populär 

och vid flera tillfällen så bokades även en andra hall upp för att kunna täcka behovet. De två 

sista månaderna gick vi även ut med att fotbollen på fredagar var fullbelagd och att inga nya 

personer kunde anmäla sig. Under hösten var det ett genomsnitt på 23 spelare per tillfälle.  

Dans 

Under januari/februari hölls dapkekurser på fredagar i en av Lagaholmshallarna. Under april-

maj hölls kurser i Breakdance. Personerna som ledde aktiviteten fick förändrade 

livssituationer efter sommaren med arbete och studier vilket gjorde att ingen kunde ta på sig 

ansvaret att leda en ny dansgrupp under hösten. Därför ligger aktiviteten för närvarande nere.   

Yrkesliv 
I november hölls en lyckad starta eget kväll med arabisk tolk på Gröna Hästen. 

Informationsträffen arrangerades av LUG, Laholms kommuns näringslivsenhet, 

nyföretagarcentrum, AlphaCe och Almi. Kvällen riktade sig främst till de som var 

intresserade av att starta en affärsverksamhet i Sverige men kom från en annorlunda 

företagskultur i andra länder. 25 personer kom för att lyssna och ställa frågor. Skatteverket 

kom också med information om hur skatter och företagsregler fungerade i Sverige. Idén är att 

det ska bli en fortsättning på denna kväll i mindre grupper under 2016.  

En arabisk körkortscirkel har haft träffar under hösten och vintern. Deltagarna i aktiviteten har 

en studiecirkel i lokalen där de träffas och studerar körteori på arabiska.  
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Kvinnofrid 
Kvinnofridsgruppen var väldigt aktiva under året, framförallt under hösten. Mycket av 

gruppens arbete har finansierats av projektmedlen som Länsstyrelsen beviljade LUG 2014. 

Gruppen har arrangerat kvinnoseparatistiska träffar under året, tre träffar på simhallen, två på 

Lagagården och en på Laholms stadsteater. Det har varit stora sociala träffar med mellan 25-

95 deltagare per gång. Träffarna har varit för att bryta kvinnors isolering och bygga upp ett 

nätverk för kvinnor att vända sig till vid behov. Arbetet med detta nätverk kommer att 

fortsätta under 2016.  

Gruppen har startat upp en simkurs enbart för kvinnor som Susanne Peter och Amneh 

Kisswani håller i. Simkursen har varit varje onsdag förmiddag och totalt tolv tillfällen där 

deltagarna lär sig att simma.      

Välkomstgruppen.      
I november månad såg föreningen ett behov av att starta upp en femte verksamhetsgrupp, 

välkomstkommittén eller välkomstgruppen. Gruppen kom till för att försöka samla alla ideella 

krafter som hörde av sig till LUG i samband med flyktingsituationen under hösten. Gruppen 

heter välkomstgruppen för att den vill välkomna människor som nyligen kommit till Laholms 

kommun. Mycket av arbetet har varit insatser på asylboendena i kommunen för att försöka ge 

de asylsökande en meningsfull tid i väntan på svar om uppehållstillstånd. Gruppen började att 

ha möten varannan torsdag fram till jul där riktlinjer och arbetet organiserades.  

Gruppen har organiserat språkträning tre gånger i veckan i föreningslokalen och på 

asylboendena i Mellbystrand samt Hasslöv. Verksamhetsgruppen är sex-åtta personer där 

personerna ansvarar för språkträningen på något av asylboendena. Koordinatorn och 

styrelsemedlemmar fungerar endast som stöd och bollplank till gruppen. Det har arrangerats 

två aktiviteter inom idrott och hälsa för människorna på ett av asylboendena tillsammans med 

Studieförbundet Vuxenskolan. Innan gruppen formellt hade skapats, uppmärksammades 

också barnkonventionsdagen på två asylboende med pyssel, lek och fika för barnen. Denna 

aktivitet genomfördes tillsammans med Teckningsmuseet. En kombination av 
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kvinnofridsgruppen och välkomstkommittén har också ordnat sociala träffar på asylboendena 

enbart för kvinnor. En av våra styrkor i arbetet med asylsökande är att inom LUG finns 

medlemmar som har egna erfarenheter av att vara asylsökande i Sverige och pratar samma 

språk. Dessa personer har varit viktiga pusselbitar i arbetet inom välkomstgruppen. 

 

 

 

Övrigt om träffar och aktiviteter 
Ett styrdokument har tagits fram för att säkerställa informationsspridningen inför stora 

aktiviteter. En av punkterna i dokumentet är att besöka Svenska för invandrare (SFI) och 

AlphaCe där en målgrupp till LUG finns. Representanter från LUG har under året 

kontinuerligt besökt dessa platser för att informera om olika arrangemang och ta in idéer av 

personer. Dessa besök har varit viktiga för att visa att LUG är en aktiv förening.       

Språkcafé 
Den 14 januari startade språkcaféet i LUGs lokal på Ryssgatan. Detta efter ett initiativ av 

medlemmar. Under det första halvåret prövade språkcaféet sig fram med olika former. Olika 

veckodagar testades i jämförelse med helgdagar. Språkcaféets lokal skiftade under en period 

från föreningens egen lokal till stadsbiblioteket och sedermera tillbaka till föreningslokalen 

efter sommaren. Under den tidiga hösten hittade språkcaféet sin nuvarande form i den egna 

lokalen, och tiderna blev satta till måndagar och torsdagar. Samtidigt lämnade Yossuf över 

ansvaret till Kasem som under hela hösten höll i språkcaféet i Laholm. Antalet besökare på 

språkcaféet har under hösten varit i genomsnitt 12 personer. Antalet café träffar under hela 

året har varit 80 st. Ingen närmare statistik har förts varifrån besökarna kommer eller hur 

länge de varit i Sverige. 

I början på hösten kom också önskemålet om att starta ett språkcafé i Våxtorp. Önskemålet 

kom från en medlem och styrelseledamot i föreningen. Genom kontakter fick föreningen 

vetskap om att serviceboendet, Solgården i Våxtorp var öppet för ett samarbete. Lamis 
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ansvarade för språkcaféet med stöd av andra medlemmar och besökare. Koordinatorn 

behövde inte träda in och hålla i något utan medlemmarna tog ansvaret själva. Med 

språkcaféet i Våxtorp så har LUG utökat sitt nätverk i kommunens sydöstra del. Flera nya 

aktiva medlemmar har tillkommit tack vare att de lärt känna föreningen genom språkcaféet. 

Vid 12 tillfällen var det café träffar i Våxtorp under hösten, med ett besöksantal på 17 

personer i genomsnitt.  

Förutom att språkcaféerna är platser där människor bygger broar mellan varandras kulturer 

och lär känna varandra. Det har även varit en plats där människor som lär sig svenska får en 

chans att utöva språket. Men det har också varit en plats där föreningen har kunnat komma i 

kontakt med nya medlemmar. Språkcaféerna har varit öppna och enkla platser för människor 

att ta sig till för att få reda på mer information om föreningen. Det har också varit en 

mötesplats för medlemmar, styrelsemedlemmar och koordinatorn att träffas och upprätthålla 

en tät kontakt. Många nya idéer till aktiviteter och initiativ har tagits på språkcaféerna under 

året.  

 

Parkcaféet 
Parkcaféet startade 2014 efter initiativ av medlemmar som ville sysselsätta sig och skaffa sig 

kunskap om språk, kundservice och mathantering, samt att visa upp olika länders fikakulturer 

för laholmare.   

Parkcaféet öppnade i juni och hölls öppet en bit in i september. Däremellan hade parkcaféet 

stängt en period p.g.a. personalbrist. Laholms kommuns arbetsmarknads insatser tillhandahöll 

en tjänst som skulle arbeta tillsammans med frivilliga medlemmar i LUG.  

Två faktorer gjorde att parkcaféet inte blev så bra som ambitionen var. Den första faktorn var 

att det blev personalbrist och brist på frivilliga som kunde ställa upp. Intresset för parkcaféet 

bland medlemmar var större 2014 än vad det var 2015. Den andra faktorn var ett svagt 

kundunderlag. Om det svaga kundunderlaget berodde på caféets läge eller det dåliga vädret 

vet vi inte.  
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Cykling 
Under våren deltog LUG i invigningen av Kattegattleden, där människor fick prova på att 

cykla. I september deltog två medlemmar från LUG i världens barns cykelinsamling. 

Medlemmarna cyklade mellan Laholm och Halmstad i ett stafettlopp till förmån för 

insamlingen.  

Föreläsning om Syrien 
Föreläsning om situationen i Syrien av Sveriges Radio f.d. utrikeskorrespondent i området, 

Vladislav Savic. Arrangemanget var tillsammans med Rädda Barnen, Laholms kommun och 

Studieförbundet Vuxenskolan. 65 personer deltog, övervägande majoriteten av deltagarna var 

etablerade trots att ett stort arbete hade lagts på att få med nyanlända människor. 

Föreläsningen uppmärksammades i en av lokaltidningarna. 

Stadsfesten 
LUG deltog i stadsfesten med ett marknadsstånd där det såldes mat från hela världen. Alla 

intäkter gick till återuppbyggnaden av Nepal efter jordbävningen. Totalt skänkte LUG 1800:- 

till föreningen Tuki Nepal som arbetar för Nepals återuppbyggnad.    

Statistik om aktiviteter 
Totalt arrangerades 184 olika träffar och aktiviteter under 2015 under LUGs namn. Det 

innebar 184 olika möjligheter för laholmare oavsett bakgrund att träffas och lära känna 

varandra. Under hösten fördes närmare statistik hur många människor som deltog i varje 

aktivitet som tabell 2 visar. Tabell 1 visar vilka aktiviteter som arrangerades under hösten 

samt hur många gånger.   

 

Antalet aktiviteter mellan 20/8-31/12 2015. Totalt 101 olika aktiviteter.  
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Antal deltagare i LUG aktiviteter mellan 20/8-31/12 2015. Antalet deltagare är inte unika.  

 

LUG i medier och synlighet 

Hemsida 
Under året skapades 69 inlägg och hemsidan hade 12.826 besökare. Både antal inlägg och 

antal besökare var lägre 2015 jämfört med tidigare år. Under november månad blev det 

tekniska problem med hemsidan och sidan låg nere under resten av året.   

Facebook 
Facebook har blivit det primära verktyget att nå ut med information för föreningen. Främst 

p.g.a. dess smidighet samt att det når ut till flest människor. Varje inlägg på Facebook når ut 

till mellan 250-3400 användare. Vid årsskiftet hade facebooksidan 560 gilla markeringar.  

Externa medier 
LUGs namn har varit med i externa medier 13 gånger under året. Det är enbart 

lokaltidningarna som skrivit om sammanhang där LUG förekommit. LUGs namn har enbart 

nämnts i positiva ordalag. Tre artiklar har skrivits om aktiviteter som LUG varit med om att 

arrangera men där föreningens namn inte nämnts. Dessa artiklar är inte medräknade i tabellen 

på följande sida. 
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Ant. Medier Artikel/titel Datum 

1 Hallandsposten Alla talar svenska 

på internationellt 

kafé 

14 januari 2015 

2 Hallandsposten Laholm utan 

gränser tilldelades 

vitsipp pris 

5 augusti 2015 

3 Hallandsposten Språkkafé ger 

chans att skapa 

nya vänner 

25 september 2015 

4 Hallandsposten Föreningen har 

inga gränser för 

festligheter 

29 september 2015 

5 Laholms Tidning De startar 

språkkafé i 

Våxtorp 

29 september 2015 

6 Laholms Tidning De vill skapa nya 

möten 

7 oktober 2015 

7 Laholm Tidning Kvinnor ska ta 

plats i offentliga 

rum 

7 oktober 2015 

8 Hallandsposten LUG ordnar 

simträffar enbart 

för kvinnor 

7 oktober 2015 

9 Laholm Tidning Mat, dans och 

musik lockade 

många 

26 oktober 2015 

10 Hallandsposten  Samarbete om 

insatser för 

flyktingar 

2 december 2015 

11 Laholm Tidning Nätverk 

samordnar 

flyktinghjälp 

3 december 2015 

12 Nyinflyttad Brobyggare mellan 

människor 

Nr: 2016 

13 Hallandsposten Språkkafé rundade 

av året med 

julbord 

21 december 2015 
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Ekonomi 
En av föreningens största inkomstkälla är medlemsavgiften. Men föreningen går miste om en 

stor del av den inkomsten då många deltar på olika LUG aktiviteter såsom språkcafé utan att 

bli medlemmar i föreningen. Under 2015 gjordes en förändring för att öka antalet medlemmar 

och därmed intäkten. Åtgärden var att föreningen skaffade swish vilket gör det enkelt för 

människor att bli medlemmar. Nu behöver inte medlemmarna fylla i en anmälningsblankett 

utan det räcker med att betala in 50: -, märka inbetalningen med ”medlemsavgift” och namn 

med personnummer. Allt för att underlätta medlemskapet.  

Medlemmar 
Föreningen hade 100 medlemmar 2015. varav 92 var betalande/vuxna medlemmar. Många 

aktiviteter har under året varit öppna för icke-medlemmar (exempelvis språkcafé, utflykter, 

föreläsningar, språkträningar). Därmed har många fler människor engagerats i föreningen 

förutom dess medlemmar. Exempelvis så redovisades 1440 deltagare1 från augusti till 

september. Många av dessa har inte varit deltagare i LUG och det är något som behöver 

arbetas med mer under 2016, att deltagare på aktiviteter blir medlemmar. På de allra flesta 

aktiviteter under året har möjligheten funnits att bli medlem på plats.      

Styrelsen har under året beslutat att inte föra statistik om medlemmars nationalitet eller 

härkomst. Några sådana uppgifter finns inte längre att redovisa.  

Bidrag, sponsorskap och samarbeten 
LUG har under året bytt studieförbund till Studieförbundet Vuxenskolan. Samarbetet med 

Vuxenskolan har fungerat bra och kontakten har varit god. Vuxenskolan har varit hjälpsam 

och undervisat LUG medlemmar hur de bl.a. fyller i närvarolistor för studiecirklar. 

Tillsammans med Vuxenskolan har LUG arrangerat studiecirklar och kulturarrangemang. De 

allra flesta aktiviteter som LUG genomför görs i samarbete med Vuxenskolan.  

Laholms Bokhandel har vid flera tillfällen sponsrat LUG med pennor och skrivhäften till 

språkkurserna.  

Dekor Center AB Laholm sponsrade LUG med en Roll-up, värde c.a. 5000:-  

Rädda Barnen Laholm arrangerade tillsammans med LUG en föreläsning om Syrien av 

Vladislav Savic.  

LUG har under året samarbetet med olika delar av Laholms kommun. Bl.a. serviceboendet, 

Solgården i Våxtorp, ungdomssamordnaren med spontanfotboll och föreläsningen om Syrien.  

Lions betalde ut 5000:- till LUG för inskaffandet av cyklar till cykelskolan. Cykelkursen är 

tänkt att sätta igång till våren.   

 

 

 

 

                                                           
1 Inte unika deltagare, många deltagare återkommer på flera aktiviteter. 
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Resultat och balansräkning 

Resultat och balansräkning LUG 
     

        2015-01-01--12-31     

       

    

Inkomster Haga Rekrytering         12 000,00 kr   

 Medlems- o träningsavg           8 850,00 kr   

 Caféet           8 734,00 kr   

 Aktivitetsintäkt           5 453,00 kr   

 Hyresbidrag         12 114,00 kr   

 Idrott Kommunen           7 535,00 kr   

 insättning bank           7 800,00 kr   

 Övrigt            6 060,00 kr   

          68 546,00 kr   

    

Utgifter Lokalhyra         31 956,00 kr   

 Aktiviteter           3 568,00 kr   

 Caféet 13 732,00 kr  

 Hyror simhall lokaler           7 400,00 kr   

 Nätverkskvinnor         20 254,00 kr   

 Laholms bredband              957,00 kr   

 Försäkring           2 148,00 kr   

 Idrott Kommunen           2 592,00 kr   

 Politikerträff              125,00 kr   

 Övrigt, resor, buss           1 196,00 kr   

 Kontor, El, mtrl           6 288,00 kr   

          90 216,00 kr   
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Revisionsberättelse 
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Slutsats 

Utmaningar och framtida frågor  
LUG behöver under året 2016 fortsätta arbeta med att säkerställa så att fler betalar in 

medlemsavgiften. Ekonomin behöver stärkas upp under 2016. Som läget är idag är ekonomin 

det största hotet mot föreningens existens. Detta är den viktigaste punkten för föreningen 

2016.  

I takt med att nya medlemmar och styrelsemedlemmar kommer in i LUG så behövs ett 

kontinuerligt föreningsarbete göras med demokratifrågor. Alla medlemmar behöver förstå att 

de innehar en rösträtt i föreningen och kan påverka som alla andra. 

 

 

Språkcafé/julfest i Våxtorp 18/12-2015 


