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Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Värdegrund
SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.
Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att
själv forma sitt liv tillsammans med andra människor
och med hänsyn till miljön.
Vision
SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling.
Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.
SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och
engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.
SV Västs Vision
År 2018 är SV Väst en betydelsefull samhällsaktör i områdets alla 19 kommuner. SV Väst ger den enskilda människan möjlighet att växa och vi når flest unga och nysvenskar.
Stort tack
till SV Västs personal, Kulturcentrum Väst, SCA samt
Susanna Ståhl, Conny Strand, Therese Schroeder och
Terje Olsen för alla fina bilder
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Tack för ett fantastiskt 2016!

Cirkelledare

Ett 30-tal tjänstemän höll igång
verksamheten

1.572 cirkelledare engagerade sig
i vår verksamhet under året

1.686 artister, föreläsare mm. förgyllde våra 3.952 kulturprogram

Vi satte åter Hållbar Utveckling högt på agendan

Vi nådde fram till 12.038 unika
deltagare med vår verksamhet

Vi har under det gångna året samarbetat med 443 föreningar

Vi flyttade till nya, större lokaler i gamla tingshuset i Åmål

Vi bidrog till inkludering för
1.267 asylsökande

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill tacka alla som bidragit till ett fantastiskt år. Med stolthet
ser vi tillbaka på vad vi uträttat under 2016 med er hjälp. Nu tar vi sats mot ett minst lika
spännande och intensivt 2017. Här är några exempel på vad som kommer att hända under året
när SV fortsätter utveckla folkbildning. Vi utvecklar SV!

Vi fortsätter att integrera hållbar utveckling
i vår arbetsvardag - vi lever som vi lär!
Vi fortsätter satsningen på att ge nysvenskar en bra start i Sverige!
Vi integrerar digitala verktyg i både folkbildningen och i vårt arbetssätt!
Vi startar nya projekt - och fler är i planeringsfasen!
Studieförbundet Vuxenskolan fyller 50 år!
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Hälsning från styrelsen
Sammanfattning av året 2016

Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Väst kan se tillbaka på ett
år med många glädjeämnen.
Framför allt gläder vi oss över att vi
ökat antalet unika deltagare i verksamheten. Vår totala verksamhetsvolym är fortsatt stor och vi gör en
ökning när det gäller studiecirklar
med ca 6000 studietimmar.
För att stärka närvaron och aktiviteten i hela verksamhetsområdet har
vi under året gjort förstärkningsinsatser i Strömstad och Ale. Avdelningen har en tydlig och aktiv närvaro i samtliga kommuner och har
en stark ambition att utveckla och
stärka den lokala närvaron.
Vi har under året också haft möjlighet till speciella insatser för utveckling av verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Vår verksamhet
riktad till personer med funktionsvariation är vittförgrenad över hela
vårt verksamhetsområde.
Avdelningen har under tre och ett
halvt år bedrivit ett projekt med
verksamhet riktad till personer med
funktionsvariationer, med målet att
starta en kulturarbetsplats inom
ramen för daglig verksamhet. Projektet, som bedrivits i Stenungsund,
har fungerat mycket bra och har
utvecklats i positiv riktning under

projekttiden. Vi kan med glädje
konstatera att projektet nu övergår i
en permanent verksamhet som
drivs av en ekonomisk förening.
Det stora antalet asylsökande/
flyktingar som kom till vårt land
under hösten 2015 innebar stort
behov av insatser i svenska och
samhällsorientering
riktad
till
dessa. Folkbildningen fick extra
resurser från samhället för att möta
en del av detta behov. I SV Väst såg
vi det som en viktig uppgift och genomförde under 2016 en omfattande verksamhet. Vi hade i vår
verksamhet 1.267 deltagare i
Svenska från dag ett och Vardagssvenska.
Denna verksamhet har också lett till
engagemang i andra insatser/
projekt för integration. Avdelningen
är sedan länge engagerad i integrationsverksamhet på Dalaberg i Uddevalla. Under året har vår verksamhet utvecklats på Restad i Vänersborg. Andra projekt är Potatisgården i Uddevalla och Mångfaldsmat på Orust (vilket resulterade i
kooperativet Orust Mirakel).
SV Väst har en bred och omfattande
kulturverksamhet i alla kommuner
inom verksamhetsområdet.
Hantverk har av tradition haft en

4

prioriterad roll i Studieförbundet
Vuxenskolan och i SV Västs verksamhet. På Restad i Vänersborg har
vi sprudlande aktivitet i vårt hantverkshus.
Under 2016 har SV Väst ökat engagemanget ytterligare i frågor som
rör Hållbarhet. Vi har genomfört
internutbildning främst inom frågor
som rör miljö och vi har planerat
hur vi kommande år kan öka fokus
på detta område. Under hösten
gjordes en gemensam planering
mellan de fem avdelningarna och
regionenheten i Västra Götaland för
ett omfattande och långsiktigt arbete kring Hållbarhet.
Vi tackar vår personal för ett mycket väl utfört arbete och samverkande organisationer, kommuner
m.fl. och dess personal för samarbete och stöd i att genomföra och
utveckla vår omfattande verksamhet.

Styrelsen
för Studieförbundet Vuxenskolan
avdelning Väst,
genom Hans-Inge Sältenberg,
ordförande

Ale

Uppskattade vandringar i pilgrimers spår
En pilgrimsvandring är så mycket mer än en meditativ fotvandring. Ale bär på tydliga spår av
Jordens och människornas historia. Kanske är det därför våra vandringar är så uppskattade
arrangemang.
Vandringarna arrangerar vi tillsammans med Lödöse Museum och
Skepplanda pastorat. Redan startpunkten - Hålanda Kyrka - är full av
historia och gömmer många berättelser som deltagarna nyfiket brukar suga in.
Vandringen fortsätter i forna pilgrimers spår mot Lödöse. Längs vägen
stannar vi vid speciella ställen och
berättar om platsens historia. Förutom kyrkan i Skepplanda möter deltagarna torpruiner, en gravhög, en

3.289

Kulturprogram
(arrangemang)

139

Annan folkbildning
(timmar)

266

Unika deltagare

De geologiska och botaniska fenomenen längs vägen verkar aldrig ta
slut. Att vandringen även bjuder på
fågelskådning och andra djurupplevelser är bara en bonus.

!

Vandringen på vårterminen var
speciellt vacker: Inte mindre än sju
regnbågar gladde deltagarna. Lika
många olika sorters vildäpplen hittade och smakade vandrarna på vid
torpruinerna.

Visste du att …
Ale är ett modernt samlingsnamn på överjäst öl. Ordet
uttalas även i svenskan på engelskt vis: "ejl”.

Om slöjdare och trädgårdsälskare

Faktaruta Ale

Studiecirklar
(timmar)

stenyxa i en jättegryta och slutligen
St. Peders Kyrkan i Lödöse.

544

Vi har sedan många år ett gott samarbete med Ale Slöjdare och 2016
var inget undantag. Tillsammans
arrangerade vi nio kulturprogram
och lika många grupper annan folkbildningsverksamhet.
Fokus låg på att ge intresserade
möjlighet att prova på olika hantverk, som t.ex. tovning, tälja i färskt
trä och tillverka tenntrådsarmband.
Ett femtiotal nyfikna tog vara på
chansen.
Dessutom anordnade vi sju olika
utställningar. Ale Slöjdare visade
även sina alster på Älvkultur samt
Mat- och kulturfestivalen. På den

5

sistnämnda var även vi som studieförbund närvarande och höll miniföreläsningar om höns och om olika
helgon samt erbjöd besökarna att
prova på att göra polkagrisar.
Därtill öppnade föreningen sina
portar till en Trädgårdsdag och dit
hittade säkert många medlemmar
från en annan samarbetspartner:
Trädgårdsälskare i Ale.
Våra arrangemang med Trädgårdsälskare i Ale handlade som sig bör
om naturen och trädgården. Under
året hade vi föreläsningar om rosor
och perenner, höll bytesdagar för
plantor och frön samt genomförde
guidade trädgårdsvisningar.

Bengtsfors

Fullt drag i kulturlivet
I Bengtsfors jobbar vi ihop med
flera mycket flitiga föreningar och
organisationer. Vi har t.ex. Bengtsfors Dragspelsklubb: elva medlemmar träffades varje vecka för att
förbereda sina spelningar. Resultatet av all flit blev sex uppskattade
musikframträdanden.
Roynes Sjömagasin i Gustavsfors
låg inte heller på latsidan. Förutom
musikunderhållning kommer även
andra ämnen till sin rätt i den spännande miljön: under 2016 kunde
t.ex. intresserade delta i en studiecirkel och lära sig hur man ”dukar
rätt med etikett”. Sjömagasinet

Kulturprogram
(arrangemang)

förening kulturlivet i gång. Runt
100 åhörare lyssnade till föreläsningar som ”Dalslänningar i USA”
och ”Tokfan berättar”. I våras stod
ett upptäcksäventyr av jättegrytorna
i naturreservatet bredvid Stenebys
kyrka på programmet.
Med 13 kulturprogram nådde vi och
SPF Seniorerna Lelångsbygden mer
än 600 personer. Det erbjöds både
musikunderhållning, föreläsningar
(såsom ”Båttrafiken förr”) och en
textilutställning.

Med sju arrangemang höll vi tillsammans med Steneby hembygds-

Lyckad barnsommar i Bengtsfors

Faktaruta Bengtsfors

Studiecirklar
(timmar)

öppnade sitt kök för deltagarna i en
matlagningscirkel och under fem
sammankomster svängdes träslevar
runt i grytorna.

1.214

59

Annan folkbildning
(timmar)

327

Unika deltagare

229

SVs sommar 2016 i Bengtsfors gick
helt klart i barnens tecken.
Under tre veckor arrangerade vi
tillsammans med Sensus på uppdrag av Bengtsfors kommun mängder med workshops på Gammalgårdens område. Här erbjöds mycket
av vad ett barn kan önska: vem vill
inte tillverka sin egen superdräkt
eller prova att spela afrikanska

!

trummor?
Workshoparna var framför allt riktade till barn mellan sju och tolv år.
En
arabisktalande
SV-anställd
fanns på plats, så att även barn som
var nya i Sverige kunde känna sig
välkomna.
36 barn tog den unika chansen att
vara med, därav 20 barn som deltog
under samtliga tre veckor.

Visste du att ...
Den genomsnittliga årliga temperaturen i Bengtsfors är
bara 5.9 ° C.
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Dals-Ed

Seniorerna har koll

Kul med nya partners

SPF Seniorerna Edsbygden är en
trogen samarbetspartner i Dals-Ed.
Som vanligt hade vi tillsammans en
rad med studiecirklar, föreläsningar
och musikunderhållning under året
som gick.
Det nya studiematerialet ”Koll på
läkemedel” kom till användning på
både vår- och höstterminen. 15 seniorer tog itu med detta alltid lika
aktuella ämne. Under hösten stod
även cirkeln ”Försök inte lura mig”
på programmet.

Ett trettiotal personer samlades när
vi tillsammans med SPF Seniorerna
Edsbygden
lät
föreläsningen
”Folkbildningen genom tiderna” gå
av stapeln. Minst lika populära var
arrangemangen, där Räddningstjänsten informerade om brandskydd och där Marta Carlsson berättade om ”Mitt liv som polis”.
Föreningens egna kör uppträde tre
gånger i SVs regi under året, och
gladde då över hundra lyssnare med
sin sång.

Hösten 2016 ingick vi ett nytt samarbete med Edsbygdens folkdanslag. De började direkt och hade en
cirkel för danslaget och en för spelmännen. Under inte mindre än 87
studietimmar förberedde sig 18 aktiva medlemmar för framtida uppträdanden.
Och dessa deltagare fick lön för sin
möda: i början av december hade de
en spelning i Bengtsfors, vilket lockade drygt femtio åhörare till
”Gränsdraget med durspel”.

Faktaruta Dals-Ed

Studiecirklar
(timmar)

776

Kulturprogram 16
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)

37

Unika deltagare 94

!

Visste du att ...
Selma Lagerlöf beskrev Dals-Ed med orden ”Det tycktes
finnas något i luften eller vattnet, som höll kvar solljuset,
också sedan solen gått ner bakom åsarna …”
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Färgelanda

Lyckad dialog om barnomsorgen i Högsäter
Barnomsorgen är en aktuell fråga i
Högsäter. När kommunstyrelsen i
våras beslutade att öppna en tillfällig förskoleavdelning i Högsäter för
att avhjälpa behovet av förskoleplatser, agerade vi snabbt och bjöd
in till en SV Arena om barnomsorgen i kommunen. Ett tjugotal engagerade föräldrar kom till dialogkvällen i Högsäters bygdegård för att
diskutera möjligheter och alternativ
för Högsäters framtida barnomsorg.

aktuella situationen och svarade på
frågor.
Dessutom fick publiken vara med i
en aktiv process när de diskuterade
frågor som ”Hur vill du att en bra
förskola ska vara?” och ”Hur upplever du som förälder att informat-

ionen fungerar när du ska söka?”
Kvällen blev mycket lyckad och
både föräldrar och kommunen fick
insyn i varandras önskningar och
begränsningar.

På plats fanns Färgelanda kommuns förskolechef Marie-Louise
Forsberg samt Katarina Appelgren,
rektor och förskolechef av Järbos
Friskola. De informerade om den

Årets enda snöoväder störde filmvisning

Faktaruta Färgelanda

Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

2.023

69

Annan folkbildning
(timmar)

159

Unika deltagare

509

2015 startade ett givande samarbete
mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Torps bygdegårdsförening.
Under det gångna året har vi haft
flera aktiviteter tillsammans.
Dalslandsfilmen av Erling Zackrisson var den mest lyckade med 170
besökare vid första visningen. Till
den andra visningen, som stördes
av vinterns enda snöoväder, kom
80 personer.

!

En vävstuga i bygdegården startades under hösten. Sju aktiva väverskor tillverkade fina alster under 32
studietimmar.
Två andra populära aktiviteter var
de årliga spelträffarna och sommarkaféet, som planerades i cirkelform.
Sammanlagt genomförde vi tillsammans med föreningen sex studiecirklar med 76 studietimmar och 20
deltagare.

Visste du att ...
Färgelanda bestod ursprungligen av en prästgård. Någon
by har inte funnits.
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Kungälv

Efterlängtad: när någon vill ta över din mark
Under 2016 hade vi i Kungälv ett bra samarbete med LRF, vilket resulterade i en efterlängtad studiecirkel i fastighetsjuridik och fem motorsågskörkortsutbildningar.
Önskan om studiecirkeln ”När någon vill ta över din mark” har kommit från enskilda LRF-medlemmar,
som motionerat om behovet av att
stärka äganderätten. Cirkeln var
uppbyggd på tio träffar kring äganderätt och markintrång utifrån fem
olika exempel, vilka bygger på verkliga händelser.

och är en nödvändig grund för
marknadsekonomi. Äganderätten
medför dessutom frihet för markägare, eftersom den tillförsäkrar
dessa rätten att bestämma över sin

egendom utan godtycklig inblandning av andra.
Glädjande är även att LRF i
Kungälv varit delaktiga i vårt lokala
utvecklingsråd.

Arbetet med att stärka den enskilda
äganderätten har sedan många år
tillbaka varit en av LRFs viktigaste
näringspolitiska uppgifter. En stark
äganderätt stimulerar företagande

Gravfält i Ytter Restad

Faktaruta Kungälv

Studiecirklar
(timmar)

4.387

Kulturprogram
(arrangemang)

275

Annan folkbildning
(timmar)

719

Unika deltagare

875

Med en ny samarbetspartner kom
2016 en ny vind och nya idéer till
Kungälv. Tillsammans med Kode
hembygdskrets har vi genomfört
några mycket spännande föreläsningar.
Mellan åren 1914 och 1917 undersöktes gravfältet i Ytter Restad i
Hålta socken av arkeologen Georg
Sarauw. De framgrävda fynden var

!

enastående och står fortfarande i
särklass. Allt blev till en maskinskriven rapport som lades i arkivet
och publicerades först efter 100 år.
På föreläsningen ”Gravfältet i Ytter
Restad” berättade Marianne Lönn
om Sarauws undersökning men
också om människorna som levde
och dog där. 25 åhörare följde hennes skildringar.

Visste du att ...
Bohus fästning i Kungälv har varit belägrad minst fjorton
gånger, men aldrig blivit erövrad i strid.
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Lilla Edet

Konst som smakar
I slutet av april arrangerade Lilla
Edets kommun Kulturveckan för
andra gången - och för andra
gången var vi från Studieförbundet
Vuxenskolan mycket aktiva under
den veckan.
Denna gång utlyste vi en baktävling
med utställning. Arrangemanget
var tävling och utställning på en och
samma gång. ”Konst som smakar”
var utmaningen till alla som var
sugna på att baka och tävla. För inte
bara smaken utan även utseende
och presentation var avgörande för
segern. Under denna paroll samlades fina (konst-)bakverk i Lilla
Edets nyöppnade bibliotek.

färgglada stickade och virkade rutor
som sedan sammanfogades till filtar. I slutet av veckan hade vi fått
ihop 420 rutor, vilket räckte till 21
barnfiltar. Filtarna skickades sedan
till barnhem i Rumänien.

Arrangemanget var väldigt uppskattad och redan på plats efterfrågades
en upprepning 2017.
Under hela kulturveckan pågick
vårt första stick- och virkmaraton.
Flitiga handarbetare samlades varje
dag i våra lokaler och tillverkade

Hantverk ligger på topp

Faktaruta Lilla Edet

Studiecirklar
(timmar)

Alla besökare fick lämna in en röstsedel, där de röstade på sin favorit i
både utseende och smak. För smaka
fick alla så klart. Sista timmen av
utställningen var det stora smakprovet i full gång. Det blev rena
tårtkalaset och det visade sig att
tårtorna smakade lika gott som de
såg ut.

6.015

Kulturprogram
(arrangemang)

167

Annan folkbildning
(timmar)

459

Unika deltagare

516

Ännu ett år har gått och hantverk
förblir oslagbart populärt i Lilla
Edet. Det målas, gjuts, stöps och
stickas.
Nytt för det gångna året var en
workshop i Metal Art, där deltagarna lärde sig att klä om saker och
ting med aluminiumtejp för att ge
dem ett exklusivt utseende.
Nytt på programmet var också
tenntrådsbroderi - det blev en cirkel
med 14 deltagare. Intresset var stort
och de flesta hoppade direkt på
fortsättningen
efter
introduktionscirkeln.
Å andra sidan har vi cirklar som är
riktiga långkörare. Oljemålning till
10

exempel, där deltagarnas åldersgenomsnitt ligger på 82 (!) år. Även
akvarellmålning, stickcafé, ljusstöpning och handarbete har vi erbjudit
i många år och de är fortfarande
populära.
Att hantverk inte alls håller på att
dö ut visar våra fyra hantverkscirklar för ungdomar och unga vuxna
med sina 31 deltagare. Under totalt
189 studietimmar utvecklade de
sina färdigheter.
Sammanlagt engagerade vi 184 invånare under 1.564 studietimmar
med våra hantverkscirklar.

Lysekil

Goa gänget i goa Lysekil
Sedan många år tillbaka har Studieförbundet Vuxenskolan och FUB ett
bra samarbete i Lysekil. Hur bra det
kan bli visar Goa gänget - en teateroch koreografigrupp för funktionsnedsatta människor. Den yngsta
deltagaren är 20 år, den äldsta 69 en härlig spridning.

- Gränsen för att kunna delta går
vid om deltagaren kan skära gurka,
säger Goa gängets studiekontakt
tillika SVs verksamhetsutvecklare
Annie Pettersson.

Faktaruta Lysekil

Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)

En nyhet däremot var studiecirkeln
”Samhället runt oss”, där cirkeldeltagarna fick titta närmare på olika
samhällsfunktioner, som polisen
och soptippen.
Hela 138 studietimmar arrangerade
Studieförbundet Vuxenskolan för
detta sammansvetsade sällskap under 2016.

Med åren har det blivit många musikaler. 2016 hette produktionen
”Goa världen” och hade premiär i
början av oktober. Gänget blandar
teckensånger med danser och under
föreställningen teckentolkas allt.
Det finns mycket mer som Goa
gänget hittar på. Exempelvis samlas
en större grupp för att laga mat.

aktivitetsprogrammet. Varje år arrangeras en Halloweenfest.

Även lantgårdsbesök, blomplantering och raggarbilsåkning står på

Vi startade även en läsfrämjande
cirkel, ”Roligt att läsa”, något som
vi kommer att utveckla under kommande år (läs mer på sidan 25 i
denna verksamhetsberättelse).

Drottning Margareta— kvinnan som förenade Norden

1.320

96

Annan folkbildning
(timmar)

358

Unika deltagare

250

I Lysekil är historia ett mycket populärt ämne. Nästan 20 procent av
all verksamhet har anknytning till
Lysekils och Sveriges förflutna och
aktuella historia.
Lyse Hembygdsförening och SPF
Seniorerna Gullmaren var särskilt
aktiva inom detta område. Tillsammans med Lyse Hembygdsförening
hade vi 14 kulturarrangemang. På
programmet stod både berättarkvällar, kulturvandringar och guidade visningar av hembygdsmuseet
i Torgestad.
SPF Seniorerna Gullmaren låg inte
långt efter: förutom 13 kulturprogram arrangerade vi även fem stu11

diecirklar. 48 seniorer deltog i de
tre historiecirklarna och cirkeln
”Minnen från forna dar”, som gick
på både vår- och höstterminen.
Föreningen Norden koncentrerade
sig 2016 på Drottning Margareta.
Före föreläsningen ”Drottning Margareta - kvinnan som förenade Norden”, deltog nio deltagare i en studiecirkel om den imponerande
kvinnan från 1500-talet.
Under sommaren erbjöd vi, precis
som varje år, våra populära guidade
vandringar i det spännande klipplandskapet där hav möter land i
naturreservatet Stångehuvud.

Mellerud

Snart ska tredje boken ut
Trådräknarna har redan gett ut två böcker. Under 2016 jobbade de hårt för att snart kunna presentera sin tredje bok med gamla vävmönster.
Trådräknarna är en ideell förening
som arbetar med textilkultur. Det
startade hösten år 2000 med en
studiecirkel i textilinventering i
Nordals Härad. Textilierna skulle
vara hemvävda och minst 70 år
gamla. Detta skapade intresse för
att omarbeta mönster och kvalitet
till textilier som används i dagens
samhälle. — Sedan dess har vi samarbetat med medlemmarna i föreningen. Även 2016 var fyllt med
aktiviteter runt gamla textilier och
mönster.

!

Det är klart att Trådräknarna inte
bara räknar och återskapar i bokform utan de omsätter även sina
mödosamt reproducerade mönster i
nya vävar.
Sammanlagt hade vi med Trådräknarna sex studiecirklar med 94
sammankomster och 376 studietimmar. Bra jobbat!

Visste du att ...
Rasen Mellerudskanin står på jordbruksverkets lista över
utrotningshotade svenska husdjursraser.

Pink Floyd gick hem i Mellerud

Faktaruta Mellerud

Studiecirklar
(timmar)

I cirklarna ”Forskning av gamla textilier” och ”Konstruktion av nya
mönster från gamla vävnader med
hjälp av dator” jobbar deltagarna
med att förverkliga den tredje
boken. Det behövs tålamod och
noggrannhet för att återskapa
mönstret av en gammal väv.

1.586

Kulturprogram
(arrangemang)

170

Annan folkbildning
(timmar)

313

Unika deltagare

395

…så skrev Provinstidningen Dalsland efter två fullsatta konserter på
Kulturbruket i Mellerud.

oförglömlig upplevelse. Vi är väldigt
stolta över att vara arrangörer till
dessa enastående events.

68 dalslänningar visade sina tolkningar av Pink Floyds låtar. Järns
sångkör, bandet The Lunatics och
en stråkoktett ur Dalslandsorkestern gav drygt 500 musikälskare en

Inför konserterna Forever Floydian
genomförde vi två cirklar inom arrangörskap för scenshow under totalt 53 studietimmar.
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Munkedal

En salig blandning hantverk
Vi är alltid glada när vi får nya samarbetspartner. Minst lika glada är vi
när vi kan återuppta ett samarbete
med en förening. Munkedals Slöjdförening är en sådan samarbetspartner.
36 hantverksbegeistrade förbättrade sina färdigheter i fyra studiecirklar. Förutom en cirkel i vävning
och ett stickcafé, genomförde vi
även en cirkel i det gamla hantverket bokbinderi.
Särskilt ambitiösa var deltagarna i
svepteknikscirkeln. Med denna teknik tillverkas svepaskar, förvaringskärl av tunt spån som böjts runt en
rund eller oval mall. Svepaskar an-

Faktaruta Munkedal

Studiecirklar
(timmar)

vändes redan under stenåldern för
förvaring av t.ex. smör. Deltagarna
samlades 19 gånger i 76 studietimmar för att tillverka sina snygga
askar och förbättra sin teknik.
Ett mycket populärt arrangemang
var ”Jul på gamla bruket”. Här
kunde besökarna se alla de fina
konstverken som skapats under
året. 350 personer nappade på inbjudan och tog även chansen att
utforska de unika byggnader som
utgör det gamla bruket, föreningens
hemvist.

några ord, kan vi citera vår verksamhetsutvecklare i Munkedal:
”Hantverk i en salig blandning som
leder till personlig utveckling med
hög kvalitet och stor bredd med
mycket kunskap.”

Sammanlagt använde deltagarna
171 studietimmar för sina olika cirklar. För att beskriva föreningen i

En styrka inom folkbildning
2.361

Kulturprogram
(arrangemang)

280

Annan folkbildning
(timmar)

726

Unika deltagare

547

I Sörbygdens Musik- och Kulturförening (SMoK) har vi en trygg samarbetspartner. Ett område vi samverkar kring är kanske lite oväntat:
Integration.
Under 2016 hade vi tillsammans 20
Språkcaféer och en studiecirkel, där
vi förmedlade svenska och samhällsinformation till nyanlända som
inte studerar inom SFI.

!

Tanken var att erbjuda en mötesplats i neutral miljö för människor i
alla åldrar, från olika kulturer. Varje
sammankomst hade ett bestämt
tema. I genomsnitt kom det drygt
25 nyanlända till arrangemangen.
Detta visar styrkan som allt jämt
finns inom folkbildningen - att vi
hjälper varandra, lär av varandra
och lär känna varandra.

Visste du att ...
Det finns elva naturreservat i Munkedals kommun.
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Orust

Närodlad matfest
Tillsammans med föreningarna
Orust Mat och Orust LRF ordnade
vi i våras en matfest, en kväll med
föreläsningar och provsmakning av
närodlad eller lokalt producerad
mat.
Föreningen Orust Mat vill föra producenter av närodlade varor och
konsumenter närmare varandra och
öka förståelse för lokalproducerad
mat bland unga.

och det kom ett sextiotal åhörare.
I höstas lyckades vi och föreningen
att få Sara Bäckmo till Orust. Sara
är känd för sin blogg i tidningen
Land samt för sina YouTube-klipp
med nästan 6.000 följare. Föredraget handlade om hur hon odlar för

att skörda grönsaker under nästan
hela året samt hur hon kan minimera arbetet i köksträdgården, allt
för att ha tid till familj och jobb.
Med Sara lockade vi 100 intresserade hobbyodlare till Kulturhuset
Kajutan.

Våra föreläsningar med Orust Mat
är alltid populära bland orustbor,
som till exempel när Ricard Wingård från Göteborgs Universitet
pratade under rubriken ”Hur återställer vi jorden till sitt ursprung?”

Nytt hembygdsråd gav resultat

Faktaruta Orust

Studiecirklar
(timmar)

6.652

Kulturprogram
(arrangemang)

259

Annan folkbildning
(timmar)

444

Unika deltagare

Våren 2016 bildades Orust Hembygdsråd. Hembygdsrådet har bildats för att på ett bättre sätt samverka och utbyta erfarenheter mellan hembygdsföreningarna och
andra relaterade föreningar på
Orust. Studieförbundet Vuxenskolan ingår i detta samverkande råd.

rangemangen. Återigen visar sig
samverkan vara ett lyckad koncept.

Vi har under året haft gemensam
marknadsföring vilket har fallit väl
ut med ökat antal besökare på ar-

1.258

!

Visste du att ...
Orust är med 346 km² Sveriges fjärde största ö, efter Gotland, Öland och Södertörn-Nacka.
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Sotenäs

Språkträning trots nerlagda flyktingsanläggningar
Till Sotenäs har det precis som till
andra kommuner kommit asylsökande som behöver hjälp med
svenska språket. Många av dessa
flyktingar, framför allt kvinnor, kan
varken läsa eller skriva när de kommer till Sverige.

I Sotenäs erbjöd vi under 2016 bl.a.
Språkcafé och Stickcafé med språkträning. Under dessa träffar varvades språk, svensk kultur och
svenska värderingar, kunskaper
som hjälper asylsökande att komma
in i svenska samhället.

Det är en utmaning att försöka lära
dem språket, men fantastiska insatser görs av många människor som
ställer upp ideellt och lär ut svenska
språket genom olika studiecirklar.

På våren nådde vi 128 asylsökande i
Sotenäs med våra cirklar och genomförde 234 studietimmar. Under
sommaren 2016 stängdes flera flyktinganläggningar och de asylsö-

!

kande fick flytta till andra kommuner.
Ett fåtal har blivit kvar och för dem
fortsatte vi med två cirklar i vardagssvenska med nio deltagare under hösten.
Vi anordnade även en mycket uppskattad matfest dit alla var välkomna.

Visste du att ...
Folkmängden håller sig på en jämn nivå sedan 1970 (= 9.358 invånare—2015: 9.006).

Faktaruta Sotenäs

Utomhuspedagogik i Bohusgranit i Hunnebo

Studiecirklar
(timmar)

755

Kulturprogram
(arrangemang)

187

Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

88

147

En ny samarbetspartner för SV Väst
är upplevelsecentret tillika ideella
föreningen GeoParken Bohusgranit
i Hunnebostrand. GeoParken bygger sin verksamhet på upplevelser
och experiment kring
geologi, ekologi samt
arkeologi och kultur.
För GeoParken har vi
under året anordnat
cirklar i utvecklingsarbete (7 deltagare, 21
timmar) och utomhuspedagogik (12 deltagare, 12 timmar).
Vi anordnade tillsammans med
GeoParken och Sotenäs kommun
15

Geologins dag, ett arrangemang
som invigdes av bl.a. sekreteraren
för Geologins dag, Nelly Aroka. Under dagen (eller rättare sagt dagarna) genomfördes även en marknad
med närproducerade
produkter.
Det är entusiasten
Kent
Christensson
som med hjälp av
privata
satsningar
och EU-medel byggt
upp GeoParken i naturen runt gården
Ståleröd Ljungliden i Hunnebostrand. Vi hoppas på fördjupat samarbete de kommande åren.

Stenungsund

What’s The Fack?!
- Vi människor är väldigt duktiga på
att sortera och strukturera. Det är
det som gjort att vi tagit oss så långt
som vi gjort genom historien. Men
vi har en tendens att också sortera
varandra, vilket kan få olyckliga
konsekvenser,
menar
Therese
Schroeder, fotograf och kvinnan
bakom projektet What’s
the fack.

derlag som gör att vi kan föra en
saklig diskussion som kan leda fram
till att vi använder vår fantastiska
förmåga på ett konstruktivt sätt.
”What’s The Fack?” är ett projekt
som handlar om identitet, om till-

- Genom att skapa foton,
som visar både de fack vi
delar in varandra i, men
också hur det ibland
känns att finnas i de här
facken, ville jag skapa ett
arbetsmaterial. Ett un-

Faktaruta Stenungsund

Studiecirklar

Kulturprogram
(arrangemang)

3.660

163

Annan folkbildning
(timmar)

1.049

Unika deltagare

1.310

hörighet och om utanförskap, men
framförallt om respekt.
Projektets huvudsakliga målgrupp
är ungdomar i åldern 13 – 16 år,
men under hösten testade vi metoden även på SV Västs personal, på
äldre kvinnor i föreningen Zonta och för en bred
allmänhet på Kulturhuset
Fregatten
i
Stenungsund. – Och fotoutställningen med tillhörande processledning
och diskussioner verkar
att fungera för alla målgrupper.

Konsert för ett hållbart Sverige
I samband med en hållbarhetsmässa arrangerade vi tillsammans
med Kultur Stenungsund och
Svenska Kyrkan en unik konsert:
Hopp.
Hopp är både ett musikaliskt konstverk och en process för hållbar utveckling. Det nyskrivna körverket i
två akter är komponerat av Simon
Ljungman, känd från Augustifamiljen och Håkan Hellströms band
tillsammans med hållbarhetskonsulten Mats Alfredson från Kungälv.
Båda uppträdde tillsammans med
Stenungsundskören Hogia in Voice,
Vokalerna från Kungälv, barnkörer
16

från Stenungsunds pastorat samt
professionella solister och musiker.
300 kom till Kulturhuset Fregatten
och ingen gick besviken därifrån.
Publiken hade upplevt ett - som det
står på Hopp:s Facebook-sida
”möte mellan musik, sång och poesi, mellan det hållbara och det sårbara, mellan miljöfrågor och kultur,
mellan unga och vuxna och mellan
professionella och amatörer”.
På hållbarhetsmässan i kulturhusets foajé visade en blandning av
utställare och aktörer som verkar
för ett hållbart Stenungsund upp
sig. Självklart var vi från SV både
arrangör och utställare.

Strömstad

Med lögn och bedrägeri till tronen
Under 2016 firade Strömstad 340
år som stad och Strömstads Historieförening sitt 20 års-jubileum, så
det låg nära till hands för föreningen att göra något speciellt.
I studiecirkeln ”Strömstad – så formades staden” jobbade åtta deltagare fram en bok om Strömstads
historia. Boken visar hur Strömstad
vuxit från en obetydlig hamn på
1600-talet till en nu livaktig turistoch handelsplats med 12.000 invånare. Den lättillgängliga sammanfattningen innehåller många bilder

!

och fantastiska kartor. Boken släpptes den 1 september 2016.
Förutom denna underbara cirkel
rullade historieföreningen inte tummarna direkt. Under 2016 hade vi
tillsammans fem studiecirklar och
15 kulturprogram. Störst publik
lockade författaren och journalisten
Herman Lindqvist med sin föreläsning om Vasaätten (inklusive boksignering). Hela 372 personer lyssnade när han berättade hur ätten
genom list, lögn, bedrägeri och brutalitet slog sig fram till tronen.

Populärt och återkommande varje
år är sommarens Galärmarsch i
Karl IIX fotspår. 19 deltagarna följde under en heldag samma spår
som karolinerna på 1600-talet.
Lika uppskattad var den högaktuella föreläsningen ”Vad rör sig i Putins hjärna?”, som Stig Fredriksson,
utrikeskorrespondent på SVT, höll i
våras. Här var det 253 åhörare som
lyssnade till specialisten på Rysslands utveckling och på hans syn på
Putins agerande.

Visste du att …
Strömstad är Sveriges västligaste stad.

Släktforskning på nytt sätt

Faktaruta Strömstad

Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

1.012

132

84

231

I Strömstads stadsbibliotek sitter
ett tjugotal personer. Solen skiner
lockande utanför men här inne har
tid och rum försvunnit. Lisbet Rodin går igenom något som för
många är en helt ny metod att hitta
släktingar över hela världen.
DNA-forskningen och den digitala
informationstekniken har förenats
på ett spännande sätt. Genom ett
enkelt salivprov med sitt unika genuppsättning kan en gigantisk databank och ett datorprogram jämföra
och presentera resultat på personer
man (möjligen) är släkt med.
Tillsammans

med
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Strömstads

Släktforskare arrangerade vi sju
”DNA-Café” för nyfikna släktforskare, som kunde testa denna nya
teknik.
- Det är jättebra att vara med i en
studiecirkel där vi träffas och hjälps
åt med både datatekniken och
forskningen, slår Lisbeth fast. För
att möta detta behov erbjöd vi även
en studiecirkel för nybörjare i släktforskning och en som handlade om
släktforskning med DNA.
Under hembygdsdagarna i höstas
arrangerade vi åtta föreläsningar i
ämnet, vilket lockade 220 åhörare.

Tanum

Vacker kvarn återfår sina vingar
Ulseröds kvarn ligger strax söder
om Havstenssund. Kommunen fick
kvarnen som gåva av Klara och
Knut Andersson på Ulseröd 1957.
Den lär ha byggts vid förra sekelskiftet och användes sista gången
hösten 1939. Med sitt läge och tydliga profil är den ett speciellt inslag
i landskapet.

besiktning hölls nyligen för att få en
uppfattning om vilka åtgärder som
behöver genomföras.
Ansvariga för projektet är Tanums
kommun, Tanums Hembygdsförening och Havstenssunds Samhälls-

förening. Studieförbundet Vuxenskolan bedriver studiecirklar kopplade till kunskapskrav kring byggnadsvården och renoveringen. Ett
och annat kulturprogram har det
också blivit.

Kvarnen renoverades i början av
1980-talet, men förlorade sina vingar i en höststorm för flera år sedan.
Därför behöver den nu åter igen
renoveras. För renoveringen står
Tanums Hembygdsförening i samarbete med Tanums kommun. En
Diskutera smal film

Faktaruta Tanum

Studiecirklar
(timmar)

3.188

Två måndagar i månaden visar vi
film i Tanumshede. Efteråt diskuterar vi och bestämmer kommande
sammankomster och teman.

Kulturprogram
(arrangemang)

242

Annan folkbildning
(timmar)

316

Vi visar ”smal” film, och i alla filmvisningar ingår att vi efter, och
ibland också före, berättar och diskuterar om filmen vi skall se/har
sett.

Unika deltagare

515

Dessa kulturarrangemang vänder
sig till filmintresserade ungdomar
och äldre och genomförs tillsam-

!

mans med Tanums Filmklubb.
Sammanlagt visade vi 26 filmer,
som till exempel ”Den tyske läkaren” och ”City lights”.

Viste du att ...
Motivet till kommunvapnet hämtades från de många hällristningarna som finns i kommunen.
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Tjörn

Gemenskapen bygger upp självkänslan
Det som utvecklar dem mest är att
göra misstag. Rebecca Flohr, Cecilia
Berndtsson och Jennifer Karlsson i
Urband är överens om att tuff och
konstruktiv kritik ger minst lika bra
feedback som jubel och hejarop.
Tillsammans bygger de självförtroende, gemenskap och drömmar.
Bland SVs många satsningar finns
The Tube. Under det paraplyet samlas band i cirklar över hela landet.
Vi gör ett nedslag i en skola på
Tjörn och hittar Urband som träffas
upp till tre gånger i veckan för att
ständigt förbättra samspelet. Med
rocken i centrum och med förebilder som Queen och Nirvana är det

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

Trots att tjejerna repar ofta är det
själva giget de fokuserar på. De vill
utveckla sin egen talang lika mycket
som den gemensamma framtoningen och då är det bara fler livespelningar som gäller. De byter instrument med varandra, turas om att
sjunga och lägger mycket energi på
att skapa en gemenskap som syns
och känns på scen.

andra intressen än musik.
De tycker att det blir en speciell gemenskap när man spelar ihop och
att de får en bättre självkänsla för
varje gig, eftersom de stöttar
varandra, både när det går dåligt
och när det går bra.

Urband är bra på att fixa egna spelningar, men genom bandcirkeln har
de också draghjälp från SV. Det kan
behövas när man går på högstadiet
och livet är fullt av läxor och även

Matlagning över gränserna

Faktarutan Tjörn
Studiecirklar
(timmar)

kanske inte så konstigt att många
äldre gillar deras musik.

2.339

67

106

543

Varför inte ta hjälp av en sysselsättning som finns i alla kulturer för att
driva integration? Detta var tanken,
bakom projektet ”Matlagning över
gränserna”.
Asylsökande/nysvenskar och svenskar möttes och lagade mat tillsammans. Därefter åt och umgicks deltagarna. Det gav möjligheten att
lära om varandra och om varandras
matkulturer. Maten representerade
länderna som deltagare kommer
ifrån och som bonus fick alla samhällsinformation och träning i
svenska språket. Dessutom fick
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asylsökande en mötesplats och möjlighet att knyta kontakter med
svenskar.
Ett 130-tal svenskar, asylboende
och nysvenskar kom till matlagningstillfällena. Precis som vi hade
hoppats på, var det en stor blandning av olika kulturer.
Förutom matlagning hade vi även
en öppen scen. Den som ville kunde
ta med sig ett instrument och spela
- vilket många passade på att göra..
Ett verkligt lyckat projekt. Det kallar vi integration som den ska vara!

Uddevalla

Uddevalla - en stad för alla
2016 är året och mycket har hänt
med synen på HBTQ, men ändå är
vi inte framme i mål, långt därifrån.
Pride har funnits i Uddevalla under
två år men anordnande förening
beslutade inför 2016 att inte fortsätta sin verksamhet. Då fick några
ungdomar den briljanta idén att
skapa sin egen Pride. När vi på SV
så blev kontaktade, tvekade vi inte
att ställa upp. Många möten med
dessa kreativa ungdomar blev till
slut en lyckad Pride-festival i Uddevalla.

- Föreläsning om HBTQ-rörelsen i
Sverige
- Musikunderhållning
hop gruppen LASH

med

hip-

- Musikunderhållning med popartisten Kristian Anttila
- Musikunderhållning med technobandet FX-ray

Cirka 800 deltagare deltog under
dagen i olika aktiviteter:

25.054

Kulturprogram
(arrangemang)

413

Annan folkbildning
(timmar)

765

Unika deltagare

Studieförbundet Vuxenskolan var
enda studieförbund på plats. Vi är
säkra på att nästa år så kommer
detta evenemang att bli ännu större.
Med kreativa ungdomar och ett
starkt studieförbund så är möjligheterna egentligen hur stora som
helst!

Häng på Hamngatan

Faktaruta Uddevalla

Studiecirklar
(timmar)

Vi från SV var på plats och minglade med deltagarna. Speciellt populärt i solskenet var det med den
alkoholfria cidern, men vi fick också
tillfälle att prata folkbildning och
SV med intresserade deltagare.

2.204

Den 1-2 juli stängde Uddevalla
kommun av våra båda Hamngator
för trafik. Istället fylldes gatorna
med musik och diverse kultur. Studieförbundet Vuxenskolan var med och arrangerade ett vardagsrum, The Vintage
Music
Livingroom,
utomhus i den vackra
parken Hasselbacken,
i direkt anslutning till
Hamngatan.
Arbetet med att färdigställa vardagsrummet föregicks av riktiga skyfall med hårda
20

vindar och många ideella krafter
gjorde ett fantastiskt arbete. Som
tur var, blev vädret så småningom
bättre
På scen uppträdde
diverse unga lokala
artister såsom Their
Arms, Welcome to
Rome, Obelisk med
flera. Arrangemanget
var väldigt lyckat med
mycket publik i dagarna två. Platsen är
verkligen perfekt och
vi ser fram emot ett
liknande
arrangemang nästa sommar.

Gemenskap, värme och mycket skratt
Tallens pensionärsgrupp innebär
ren och skär livskvalitet! Tre dagar i
veckan fyller studiecirklarna ett
tomrum för dem som inte längre
har sin tillhörighet i den dagliga
verksamheten. Här får deltagarna,
som alla har intellektuella funktionsnedsättningar, möjlighet att
fortsätta träffas och utvecklas tillsammans.
Tallens pensionärsgrupp har funnits i Uddevalla i tjugo år. Deltagare
har kommit och gått, men andan i
gruppen och i cirklarna är stadigt
förankrad.
Många känner till Tallens sångfåglar. Under de senaste tio åren har
många av deltagarna varit extra
sång- och musikintresserade, och
det har blivit många härliga konserter.
Under 2016 har vi delvis format om
Tallens pensionärsgrupp . Nya deltagare med fler intressen har lockat
fram cirklar i färg och form, vävning, engelska, film och foto, samhällskunskap, musik och friskvård.

!

ofta ute och rör på sig. Hösten innebar en hel del utflykter, bland annat
till platser som de själva kommer
ifrån. Nutidsorientering är också
något som är viktigt för att hålla sig
frisk och aktiv.
- Att läsa tidningen för varandra,
prata om vad som sägs på nyheterna och läsa lättlästa böcker är den
bästa hjärngympan. Det är ett jättebra sätt att motverka demens, säger
Monica.
Cirkelledarna Monica Gylfe och Wieland Dullin ansvarar för grupperna. Monica har jobbat med grupperna i många år och har en värdefull historik. Wieland Dullin är däremot helt ny som cirkelledare. Tillsammans ser de nu till att få en bra
mix av det som fungerat bra och av
de nya inriktningarna. Wieland har
en del egna idéer men känner stor
respekt för hela grundtanken med
pensionärsgruppen.

Att gruppen trivs bra ihop visar en
blick på statistiken. Tillsammans
möttes de på 37 cirkelträffar och
praktiserade folkbildning under
1.879 studietimmar.

Det som värderas allra högst är gemenskapen och det sociala umgänget. Tallens pensionärsgrupp är

Visste du att ...
Hade alla studietimmar i Uddevalla genomförts av en enda cirkel utan paus, hade cirkeln
pågått i 2 år, 2 månader och 15 dagar.

Bitokig biodlare tar hand om nybörjare
Biodling har varit populärt i Uddevalla i några år nu. Cirkelledaren
Magnus Samuelsson har fulla grupper, fler än han hinner med, han
behöver till och med säga nej
ibland. Magnus tycker inte att det
är roligt att behöva säga nej, men
oftast kan han lösa det på något
sätt.
Han tycker att det är roligt att lära
ut, för han vill ha fler biodlare. På
cirklarna läser deltagarna mycket
teori kring bin. Magnus har gjort
allt studiematerial själv och bättrar
på det varje år.
Magnus är en rutinerad biodlare.
Sin första bikupa köpte han för 22
år sedan. Sedan dess är han bitokig,
säger han själv.

- Biodling är hur roligt som helst,
fler borde försöka ha bin, säger han.
Enligt honom bör alla nya biodlare
ha kontakt med gamla och komma
till biodlarföreningen.
Hans råd till alla intresserade: Gå
en kurs, du behöver någon som lär
dig. Det är så mycket som du behöver se för att förstå, du behöver någon som visar dig och förklarar vad
som händer. Magnus är mentor för
alla deltagare efter cirklarna.
Biodling påverkar miljön positivt.
Ett företag kontaktade Uddevallanejdens Biodlareförening och frågade om de ville ställa några bikupor hos dem. De ville verka för biologisk mångfald. Biodlarföreningen
ställde tio kupor hos företaget. De
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sköter om bikuporna där och så
sköter de Mollöns föreningsbigård
så klart.
Under 2016 hade vi tillsammans
med Uddevallanejdens Biodlareförening tre biodlarcirklar med sammanlagd 35 deltagare. I våras arrangerade vi även föreläsningen
”En biodlare berättar”.

Trollhättan

En salig blandning sprider musikaliskt solsken
Kören ”En salig blandning” bildades
för ett tiotal år sedan och består av
musiker med och utan funktionsnedsättning - en salig blandning
helt enkelt. I alla dessa år har vi haft

ett fantastiskt bra samarbete med
gruppen. Varje tisdag träffas gänget
under ledning av Lennart Johansson och Mattias Tersing för att
sjunga och spela instrument. Det

gör de med känsla och inlevelse,
vilket de tar med sig när de framträder. Då visar kören inte bara musikalitet utan också en stor portion
glädje.
Som de gjorde på Trollhättan stads
100 års jubileum. Där framförde
kören ett mycket bejublat uppträdande för en 200 personer stor
publik. På repertoaren hade de nyskrivna texter med anknytning till
Trollhättan; med ett ord: dundersuccé!
Under vårterminen besökte de även
Restad Gård och Lextorpskyrkan
för att sprida lite musikaliskt solsken.

Tre riksdagsledamöter i Trollhättan

Faktaruta Trollhättan

Studiecirklar
(timmar)

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

4.572

329

25

581

Med en av våra grundorganisationer i Trollhättan har vi haft ett särskilt givande samarbete under
2016: Liberalerna.
Bland annat genomförde vi en studiecirkel i liberal motionsteknik,
där deltagarna lärde sig hur man
skriver bra motioner. Även en fokusledarworkshop var med på
agendan. Med en väldigt bra uppslutning genomförde vi cirkeln
”Liberal - bakgrund och historia” på

!

både vår- och höstterminen.
På SV Arenan om bostadspolitik
hade vi människorättsjurist och
riksdagsledamot Robert Hanna på
podiet. Lite tidigare under året höll
riksdagsledamoten och trollhättebon Said Abdu en föreläsning om
”Dina pengar - vårt ansvar”. Den
tredje riksdagsledamoten var Liberalernas talesperson i integrationsfrågor, Fredrik Malm, som pratade
om ”Liberal integrationspolitik”.

Visste du att ...
Trollhättan har sin egen Walk of fame med stjärnor som
Lauren Bacall, Nicole Kidman och Michael Nyqvist.
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Vänersborg

Ett hus som surrar som en bikupa
Ibland verkar lokalerna surra som
en bikupa. Inte så förvånansvärt
när man tänker på de 94 studiecirklarna med inte mindre än 3.029
studietimmar som vi haft i Hantverkshuset på Restad Gård under
2016.
Medan bokbindarna gör fina lådor
och anteckningsböcker, surrar det
av symaskiner i ett annat rum. Här
skapas silversmycken, spinns garn
och restaureras möbler. Träbitar får
ett nytt liv och garnnystan förvandlas till filtar och vantar. Då och då
fylls köket, när deltagarna tar en
liten fikarast och då blir det ett ämnesövergripande utbyte.

Under hösten hade vi även utställning med fantastiska tavlor från
Guatemala (se sidan 25).

Under året hade vi även en hel rad
olika föreläsningar - 29 till antalet.
De flesta handlade förstås om hantverk, men det fanns även ämnen
som ”Pedagogik i vård och omsorg”
och ”Påskgodis” på programmet.
Vi kunde dessutom välkomna
Andre Wallenborg, en norsk designer som syr handväskor, som inte
minst det norska kungahuset uppskattar.

Aktiv Väntjänst med socialt engagemang

Faktaruta Vänersborg

Studiecirklar
(timmar)

Allmänheten fick möjlighet att beskåda en del av alla alster och
konstverk vid de två hantverksmässor som vi arrangerade under året.

6.358

Kulturprogram
(arrangemang)

345

Annan folkbildning
(timmar)

372

Unika deltagare

819

Brålanda Väntjänst är en mycket
aktiv förening med många cirklar
och kulturprogram. Under 2016
genomförde vi tillsammans 20 studiecirklar i allt från A som akvarell
till U som ukulele.
Ännu mer aktiviteter hade vi när
det gällde kulturprogram: tillsammans hade vi 42 arrangemang och
nådde över 1.000 människor med
olika föreläsningar, kulturvandringar och musikunderhållning.

!

Särskilt värt att nämnas är att väntjänstens medlemmars stora sociala
engagemang. Bland annat besökte
de ett flertal gånger äldreboendet
Sörbygården för att högläsa. Dessutom gjorde de även hembesök till
människor som inte kunde ta sig till
Stationshuset i Brålanda där större
delen av alla aktiviteter sker. De
satsar också stort på friskvård med
väldigt bra verksamhet, även om
allt inte rapporteras som folkbildningsverksamhet...

Visste du att ...
År 1727 fickVänersborg sitt första apotek. 55 år senare
tillkom stadens första sjukhus.
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Åmål

Åmåls Bluesfest since nineteenninetytwo — när intresset blev till studiecirklar
Tilt Photogroup startades av en
grupp personer som alla har foto
som gemensamt intresse. De ville
utveckla sitt fotograferande, och då
passade studiecirkeln som ett verktyg i detta arbete.

och en har varit med som fotograf
sedan starten 1992.

Under 2016 blev deras första gemensamma fotobok ”Åmåls Bluesfest since nineteenninetytwo” färdig. Arbetet med boken startade
redan augusti 2015. Gruppen bestämde sig för att ge ut en fotobok
till Åmåls Bluesfest 2016, då det var
den 25:e i ordningen.

Att arbeta med en fotobok slutar
inte med att fotografera: det gäller
att välja bland tusentals bilder,
skriva texter och redigera boken.
Gruppen träffades inom ramen för
studiecirkeln varje torsdag fram till
det att boken gick till tryck i maj.
Ett studiebesök på tryckeriet i
Munkedal, när boken började tryckas, var en uppskattad och spännande avslutning på arbetet med
boken.

Alla medlemmar har varit med och
fotograferat festivalen, någon bara
ett år, andra vid lite fler festivaler

Men Tilt Photogroup vilade inte på
sina lagrar utan satte i princip genast igång nästa bokprojekt. Den nya

Kulturprogram
(arrangemang)
Annan folkbildning
(timmar)
Unika deltagare

Men Tilt handlar inte bara om
böcker, gruppen gör ofta dagsturer
med kamerorna i högsta hugg. Det
kan säkert se lite underligt ut när
två bilar stannar till och ut kommer
åtta personer med varsin kamera
och letar motiv, men det är ingenting som bekommer medlemmarna
i Tilt Photogroup - de har så roligt
att de kan bjuda på om någon tycker att de verkar vara lite knäppa.

Föreningsteknik med tolk på arabiska och persiska

Faktaruta Åmål

Studiecirklar
(timmar)

boken går under titeln ”Åmål förr
och nu”. Idén är att utgå från gamla
foton och vykort och ta ett nytt foto
från samma plats.

5.037

541

1.530

990

I Åmål har vi ett särskilt stort engagemang för våra nysvenskar. Våra
aktiviteter ökade så pass mycket, att
vi behövde flytta till större lokaler
under året.
Vi har bl.a. haft en cirkel i föreningsteknik särskilt för nysvenskar.
Det var mycket uppskattat att vi
hade tolkar på arabiska och persiska.
Föräldrautbildningen
”Barnen i våra hjärtan” återkom
även 2016. Även här hade vi en tolk
på plats.
Året om var veckan fylld med
svenskundervisning och samhällsinformation (fem grupper), språk24

café (nio grupper). Vi gick igenom
viktiga ämnen som kan hjälpa en att
hitta tillrätta när man är ny i Sverige, som t.ex. ”Vilka regler gäller
när man bor i lägenhet?” och ”Det
är viktigt att betala sina räkningar i
tid”. Dessutom pratade vi om rättsväsendet, trafikregler, naturen i
Sverige och vilka djur det finns där,
svenska traditioner och högtider
och mycket mer.
Men varför bara erbjuda svenska till
arabisktalande? Det går väl även
tvärtom? Javisst! Därför genomförde vi en nybörjarcirkel för svenskar i arabiska under hösten.

Folkbildning på export - Guatemala
Redan 2010 väcktes idén om ett
projekt i Guatemala. Guatemala är
ett land som är rikt på kultur och
natur men fattigdomen är utbredd,
54 % av befolkningen befinner sig
under fattigdomsgränsen. Kvinnor
och barn är främst utsatta och i synnerhet de från ursprungsbefolkningen. I Guatemala är 40 % från
olika ursprungsbefolkningsgrupper.
Var fjärde guatemalan är analfabet
och bland kvinnor från ursprungsbefolkningen är mer än hälften analfabeter.
Efter fyra år kunde startskottet till
Projekt Bienestar slutligen avfyras.
Under 2016 pågick en mängd studiecirklar i byn San Juan La Laguna
och tre bergsbyar. Tack vare Studieförbundet Vuxenskolan och projekt
Bienestar har hundratals Mayakvinnor, -män och ungdomar fått möjlighet att stärka sina mänskliga rättigheter genom folkbildning, och i
synnerhet genom studiecirklar.
Under projekttiden har projektet
nått fler än 600 deltagare och över

50 studiecirklar har ägt rum, bland
annat i data, design, vävning, tårtdekoration, matlagning, administration och föreningsutveckling.
Detta kommer att leda till att flera
av deltagarna kan komma ur den
extrema fattigdom de lever i. Allt
tack vare stark vilja och folkbildning. Och förhoppningsvis kommer
det inte att sluta här.
I höstas besökte avdelningschef Mia
Ekegren Guatemala. Förutom möten med cirkelledare, cirkeldeltagare och samarbetsföreningar stod
även ett besök hos den lokala förening, som SV köper redovisningen
av, på programmet. Föreningen
imponerade genom väldigt bra
struktur och noggrannhet, detta i
ett land, där korruption är ett stort
problem—så stort att en särskild
korruptionspolicy upprättats.
Under besöket i San Juan och de tre
bergsbyarna utdelades 300 diplom
till flitiga cirkeldeltagare. Alla bedyrade vikten av studiecirklarna.
Kommunalrådet följde med i flera
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dagar, vilket signalerar projektets
betydelse för byarna.
Under studiebesöket blev det mycket tydligt, att vi kan vara stolta över
projektet. Studiecirkeln som metod
för arbete för mänskliga rättigheter
fungerar; SV gör skillnad.
På plats i Sverige finns nu ett 20-tal
oljemålningar, gjorda av en ungdomsgrupp i San Juan. Målningarna visades i vårt Hantverkshus på
Restad under hösten, tillfälle för
fler platser ges under 2017.
En industrisymaskin skulle göra
stor skillnad på plats, bl.a. för att
kunna sy sandaler (skor), som sedan dekoreras mycket vackert och
därefter kan sälja. (Denna konst har
de lärt sig i en av studiecirklarna.)
Vi bestämde därför att istället för
att ge våra cirkelledare en fysisk
julklapp skänka en symaskin och
material till de härliga människorna
i Guatemala.—Något som många
ledare gett mycket positiv respons
på.

Prio: Civilsamhället
SV är drivande för att möta civila samhällets behov av bildning, ledar- & organisationsutveckling
Studieförbundet Vuxenskolan är en drivande
kraft i lokalt utvecklingsarbete. Vi verkar aktivt
för ett utökat samarbete
med grundorganisationerna samt vår ungdomsorganisation Vi Unga.
Utöver våra grund-, medlems- och samverkande

organisationer
samarbetade vi under året med ytterligare en stor mängd
lokala föreningar och partners för att bidra till utveckling av samhället i
den riktning som vår vision anger. Under 2016 har
vi påbörjat samarbeten
med flera nya föreningar
och organisationer.
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Allt som behövs för ett roligare och bättre föreningsliv

Om man slår upp ordet utveckling i
en ordbok kan man läsa att det betyder ”process varvid något förändras”. Förr talade man ofta om utveckling när det gällde maskiner.
Idag handlar det oftare om människor.
Studieförbundet Vuxenskolan vill
ge alla människor möjlighet att utvecklas. SV vet att alla människor
kan utvecklas. Runt om i hela landet erbjuder SV därför kreativa mötesplatser.
Inom SV vet vi att engagemang är
avgörande för lokal utveckling. Vi
vet
också
att
eldsjälar
ibland svalnar när syret minskar.
Därför har vi gjort till vår uppgift
att
inspirera,
skapa
verktyg
och stödfunktioner som ökar möjligheterna att förverkliga idéer och
drömmar. Tack vare vår kompetens, våra nätverk, våra lokala kontor/expeditioner och goda lokalkän-

nedom
hjälper
vi
till
att
göra föreningsarbetet roligare, effektivare och framgångsrikare.
När det gäller föreningsutveckling,
arbetar vi ofta tillsammans med vår
regionala enhet, SV Västra Götaland. Det är på regional nivå vi utbildar cirkelledare – som sedan kommer hem och leder cirkelarbetet på
hemmaplan. Det är även ofta vår
regionala enhet som utbildar andra
funktionärer, såsom styrelseledamöter. Under 2016 genomförde SV
Västra Götaland 196 utbildningar
för 4620 deltagare i syfte att utveckla våra medlemsorganisationer.
Vi har även erbjudit föreningsutveckling lokalt, exempelvis föreningsteknik, starta förening, arrangörs- och projektkunskap. Alla SV
Västs verksamhetsutvecklare har
någon form av processledarutbildning för att kunna hjälpa våra lokala organisationer.

SV Arena - snackbar där
åsikter bryts
SV Arena är ett koncept för lokala
mötesplatser där människor kan
komma och bryta sina åsikter och
därmed få ökad insikt. Dialogen och
deltagarna står i centrum även om
en eller flera inspiratörer till ämnet
kan finnas på plats.
Det är alltså deltagarna som styr
dialogen i rummet, så man vet aldrig riktigt var samtalen hamnar. –
Det finns alltid många spännande
ingångar, oavsett ämne.
För en lyckad dialogkväll krävs duktiga samtalsledare – och sådana kan
vi inte få för många av. Under hösten genomförde vi därför en samtalsledarutbildning under ledning av
förbundskansliets Anders Öhberg.
Åtta nya samtalsledare står nu beredda att ta sig an denna viktiga
uppgift.
Exempel på genomförd SV Arena:
se sidan 8.

Överenskommelse för Det Goda Livet
Vi ser det som mycket positivt att Uddevalla som en av de första kommunerna i Västra Götaland tagit initiativ till en lokal överenskommelse mellan civilsamhället i Uddevalla och Kommunen, som ett
fullföljande av den nationella överenskommelsen. Hoppas att fler kommuner följer efter!
Kort kan man säga att den s.k.
Överenskommelsen är en skriftlig
gemensam avsiktsförklaring mellan
offentlig sektor och idéburen
sektor/civilsamhället, det handlar
om ”spelregler” och grundvärderingar för samarbetet mellan parterna. Syftet med Överenskommelsen är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd,
rikare fritid, stärkt demokrati och
minskat utanförskap, att ta tillvara
på det engagemang som föreningslivet utgör i samhällsutvecklingen.
Överenskommelsen finns sedan
tidigare nationellt och även Västra
Götalandsregionen har en överenskommelse med regionala enheter
inom civilsamhället, nu påbörjar
fler kommuner i regionen det
samma. Först ut i SV Västs område
var Uddevalla, som under året haft
en arbetsgrupp igång och som
skickat ut en remiss till bl.a. alla
föreningar i kommunen.

SV Västs ordförande, Hans-Inge
Sältenberg, representerar den sociala ekonomin i regionfullmäktiges
beredning för Överenskommelsen.
Han säger:
- Det är mycket positivt att Uddevalla tagit initiativ till en lokal överenskommelse mellan civilsamhället
och kommunen. Hoppas att fler
kommuner i vår avdelnings verksamhetsområde följer efter.
Mia Ekegren, avdelningschef för SV

Väst menar att den sociala ekonomins föreningar och idéburna aktörer dagligen gör stor samhällsnytta
och bidrar till positiv effekt på samhällsutvecklingen genom sina verksamheter.
- SV är och vill fortsatt vara en del
av detta. Tillsammans bidrar vi,
våra medlemsorganisationer och
övriga inom civilsamhället till
stärkta individer, ökad folkhälsa
och ökad demokrati; genom Överenskommelsen tydliggörs dessa ofta
osynliga värden på ett ovanligt bra
sätt.
Hans-Inge Sältenberg fyller på:
- Det är viktigt att enskilda människors och civilsamhällets olika organisationers engagemang tas tillvara. Med samma målsättning som
överenskommelsen på regional nivå
skall medverka till att förverkliga
den övergripande visionen i Västra
Götaland: Det Goda Livet.
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Prio: Unga
SV tillgängliggör folkbildningen för unga i samhället.
Många unga människor är
idag, av olika anledningar, i en utsatt situation.
Det kan exempelvis bero
på etnisk bakgrund, låg
utbildningsnivå, bostadsort eller brist på jobb.
Utanförskap skapar frustration och leder till motsättningar mellan olika

grupper och försvårar en
fungerande integration.
Studieförbundet Vuxenskolan och folkbildningens
pedagogik skapar förutsättningar för att dels påbörja en bildningsresa utifrån var och ens egna individuella
förutsättningar,
dels medverka i integrationsarbetet.
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Från manus till film
Pinebox Media är ett strålande exempel på hur unga människor med
hjälp av SV och vår ungdomsorganisation Vi Unga kan förverkliga sina
drömmar.
Pinebox Media består av sju ungdomar som just nu
håller på att producera sin första långfilm.
Det började 2013
när Anton Karlsson fick idén och
började skriva ett filmmanus. Så
småningom hängde några kompisar
på och 2015 tog det fart på allvar.
Då fick gruppen kontakt med SV

Prank och vloggs
och produktionen blev två studiecirklar vilket gett många fördelar.
Under 2016 blev manuset till film.
Filmen ”Kall” handlar om en ung
tjej som växt
upp under
svåra förhållanden med
bland annat
misshandel.
Under studentfesten
rymmer hon
och flyttar ut i skogen. I filmen får
vi följa henne, föräldrarna, polisens
letande och kompisarnas reaktioner.

Det har varit ett framgångsrikt år
för TheGoldenCrowns (TGC). 40
nya medlemmar — det talar för sig
själv.
Ungdomarna, som är mellan 16 och
20 år gamla, vill sprida glädje med
sina videos, som de lägger ut på
Youtube. Bredden på deras filmer
är stor: prankvideos (man spelar ett
spratt), sociala experiment, korta
filmer, vloggs (blogg per video),
olika challenges och rappmusik. På
Youtube har de redan 1.502 följare
och deras videoklipp har visats
117.564 gånger.
Under 2016 har de fått två nya kameror, som möjliggjorde att de
kunde lägga ut 70 nya videos. Med
hjälp av vår ungdomsorganisation
Vi Unga fick de extra bidrag och
kunde höja kvaliteten på sitt arbete.
Att hålla en hög kvalitet är viktigt
för dem. Därför vill de gärna träffa
andra större youtubers. Förutom
inspiration och motivation förväntar de sig stöd och hjälp för att göra
sina filmer ännu bättre.

Ibland räcker en tupplur
När de började gick de i åttan.
Emellanåt går de på olika gymnasier, men deras stora intresse håller
ihop dem: fem ungdomar bildade Vi
Unga-föreningen
”Multivitamin”
och spelar onlinespel.
För det mesta spelar de hemma efter skolan, men flera gånger under
året blir det storinvasion av SVs
lokaler av Lilla Edet, även kallat
LAN (Local Area Network). Då trillar de in på fredag eftermiddag med
stort bagage: datorer, skärmar, hörlurar, lite extrabelysning, sovsäckar,
mycket godis och lite mat. Och sen
kör de — sammankopplade till ett

enda stort nätverk - fram till söndag
eftermiddag.

och League of Legends - två väldigt
populära onlinespel).
Eftersom ungdomar är uppkopplade mest hela tiden, har de ett stort
nätverk i hela landet. Så det händer
att de har deltagare från t.ex. stockholmstrakten med på sitt LAN. De
brukar vara mellan åtta och tio deltagare.

Att sova är inte mycket att tänka på.
En liten stund på luftmadrassen
kanske, ibland duger även stolen för
en tupplur. Sen fortsätter de med
WoW och LoL (World of Warcraft
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När de slutligen drar hemåt är onlinekrigarna mycket trötta, men även
mycket glada. Tänk att en helg på
SV kan betyda så mycket skoj!
Not. Vi rapporterar inte LAN, men
vi är glada att ha vår ungdomsorganisation i våra lokaler.

Prio: Integration
SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration
Att ta vara på mångfalden i Sverige och skapa
en reell integration är vår
tids största möjlighet och
utmaning. Ett problem är
att arbetet med mångfald
och integration blivit till
kortsiktiga projekt. SV tar
ändamålsparagrafen och
värdegrunden om allas
lika värde på allvar:


Vi använder folkbildningens och kulturens

kraft för att skapa tillfällen för integration.


Vi tar tillvara engagemang och drivkraft hos
alla människor oavsett
etnisk och social bakgrund.



Vi skapar tillfällen för
möten mellan människor och motverkar på
så sätt att myter och
fördomar får fotfäste i
samhället.
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På uppdrag: Svenska från dag 1
På Dalaberg i Uddevalla har vi haft
ett stort antal studiecirklar i
”Svenska
från
dag
1”
och
”Vardagssvenska”, uppdrag från
Folkbildningsrådet och Migrationsverket och som går ut på att ge asylsökande baskunskaper i svenska.
Under året har vi mött så många
nysvenskar som inte vill något
hellre än att lära sig svenska, så att
de kan börja ge tillbaka till det land
som givit dem en fristad.
Muhammed från Afghanistan vill
bli konstnär och åker till oss från
Färgelanda för att lära sig språket,
han är alltid glad, trots allt han gått
igenom och ser framtiden an med
förväntan även om tiden i Sverige
ofta känns som en lång väntan.

med sin familj och som nu bor hos
släktingar i en lägenhet där alla
tränger ihop sig så gott de kan.
Achmed som äntligen fått hit sin
gravida fru och lilla dotter och flyttat in i en lägenhet de hyrt i andra
hand – men som nu blir utslängd
eftersom ägaren kommit på att hon
kan få bättre betalt av andra flyktingar.
Alla möts de hos oss och förenas i
ambitionen att lära sig svenska. Och
våra cirkelledare tar hand om dem
alla, vi läser, ser på svensk film och
lätta nyheter, skriver och framför
allt pratar svenska över en kopp
kaffe eller två. Det är en ynnest att
ha ett arbete där man verkligen gör
skillnad – varje dag.

Basra från Syrien som kommit hit

Slöjd som integration
När man är så engagerad i integration som vi är, är det alltid bra att ha
en lika engagerad samarbetspartner. I Stenungsund är det Slöjdföreningen Jordhammar.
Under 2016 ägnade vi många timmar till att genom slöjd få ett utbyte
och kommunikation med människor som vi inte har något gemensamt språk med.

cirkelverksamhet.
Vi har även fått pengar från Västra
Götalands-regionen för att kunna
driva slöjdcirklar.
En annan idé var att starta cirklar i
vävning; nu har vävningen fått ett
eget rum på Svenshögen och vi
kunde genomföra två vävcirklar
under året.

Medlemmar från slöjdföreningen
har träffat asylsökande på Svenshögens asylboende i Stenungsunds
kommun sedan julen 2015. Under
2016 nådde vi 77 asylsökande med
olika kulturella bakgrunder med

Plötsligt öppnade sig en ny värld
Tillsammans med Potatisgårdens
Vänner i Uddevalla startade vi ett
projekt för att öppna en ny värld för
utrikesfödda som har varit här i
Sverige i många år, men som inte
haft jobb och inte rört sig utanför
sin egen krets.
Under hösten har 15 (ny)svenskar
med olika kulturella bakgrunder
deltagit i diverse workshops, kortare praktik i butik samt studiebesök hos matproducenter och hos ett
socialt företag. Dessutom hade vi
tre cirklar som använde sig av matlagning för integration. Vi har i pro-

jektet haft stor hjälp från Mötesplats Tureborg vid kommunens integrationsenhet.
Resultatet är att de som deltagit nu
rör sig över stora delar av staden,
vilket de inte gjorde tidigare, och de
har lärt känna många människor
från andra ställen än sina egna
hemländer. — Bara det är en stor
framgång, men det kommer att bli
ännu bättre: sju stycken har fått
långvariga praktikplatser, timanställningar eller andra typer av arbeten, en person har kommit in på
en restaurangutbildning, en har
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köpt ett gatukök och ska öppna
eget. Nästa år kommer troligen fyra
personer att gå över i heltidspraktik
hos Potatisgårdens Vänner.

Prio: Funktionsnedsättning
SV tillgängliggör folkbildning för människor med funktionsnedsättning för ökat inflytande över det egna livet och
samhället i stort.
Vår verksamhet för personer med olika funktionsvariationer vilar på
en värdegrund om alla
människors lika värde
och rätt till full delaktighet i samhället och på
FNs
konvention
om
“Mänskliga
Rättigheter
för personer med funktionsnedsättning”. Utifrån
det strävar vi efter att
öka kvaliteten och mo-

dernisera verksamheten.
Vi ger målgruppen möjlighet att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka
verksamheten.
SV är en del i att stärka
varje individs rätt till god
hälsa och ökat självbestämmande över det som
påverkar vardagen.
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För en bättre kommunikation
Enligt FNs konvention ska människor med funktionsnedsättningar få
all stöd och hjälp för att nyttja sin
rätt till medbestämmande och yttrandefrihet fullt ut. Varje huvudman har rätt att få uttrycka sin åsikt
och själv vara med och bestämma
över sitt liv och de insatser man
behöver.
Det är inte så lätt för den som inte
kan uttrycka sig eller som har svårt
att förstå tal. Med Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK)
kan de allra flesta kommunicera
med andra, kanske inte så fort men
minst lika tydligt.

Roligt att läsa
Lennart Hamnelid, som bland annat är FUBs rättsombud för Västra
Götaland, genomförde studiecirkeln
”Min Mening”, för att ge gode män
för huvudman med funktionsnedsättning en förståelse för AKK. Sex
deltagare träffades under våren i
Ale för att efter cirkeln kunna vara
till ännu mer hjälp för sina huvudmän.
Som en god man uttryckte: ”Det ska
bli så roligt nästa gång jag fikar med
min huvudman för nu har vet jag
hur jag kan fråga henne vad hon
gillar och inte bara få samma svar.”

Under hösten 2016 testade vi i tre
kommuner, Lysekil, Munkedal och
Tanum, ett upplägg för att föra
människor med en psykisk funktionsnedsättning närmare böckernas
värld: cirkeln ”Roligt att läsa”.
Under fyra sammankomster fick
deltagarna öva sig i att vara på
Biblioteket, lyssna på högläsning
och samtala om innehållet, låna och
läsa böcker. Vid första cirkeltillfället
fick alla ett lånekort och visades
runt på biblioteket.
På andra träffen testades lättlästa
ljudböcker, därefter var det dags för
böcker med många bilder. Avslutningsträffen var extra spännande:
då fick alla som ville själva läsa högt
för de andra.
För att alla skulle komma till tals
var maxgränsen satt till åtta deltagare, i Lysekil var gruppen fullsatt. I
de tre cirklarna gav sig totalt 19 deltagare ut på detta äventyr. Eftersom
sammankomsterna var förlagda på
tidig eftermiddag, fick deltagarna
ledigt från daglig verksamhet för att
kunna delta.
Efter cirkelavslutningen efterfrågas
inte bara fler låneböcker och fortsättningen på cirklarna, utan suget
efter att själv skriva gör att det
kommer igång en skrivarcirkel i
Tanum. Vi ser höstens cirklar
”Roligt att läsa” som en förstudie till
kommande projektansökningar.

Spräckta byxor och brända bröd
Dagens rätt är kotletter med klyftpotatis och gräddsås. Marika Nilsson och Sandra Ekholm har tre studiecirklar i veckan på Ryttaren i
Uddevalla, där de lagar mat och
bakar med deltagarna. Marika har
haft studiecirklar i matlagning för
människor med funktionsnedsättning i åtta år och Sandra i sex år.
Det är redan full fart i köket, efter
en kopp kaffe och lite försnack om
vem som gör vad så åker skålar,
grönsaker och övriga ingredienser
fram och det skalas och hackas på
flera håll i rummet.
Alla deltagarna är nyfikna och vill
berätta lite om sig själva: Anna berättar att hon sorterar kläder på

Kretsloppet. - Jag älskar mitt jobb
och går dit varje dag, säger hon.

det innebär att han bland annat
klipper gräs.

- Jag är i princip pensionär. Jag
spelar bingo och lagar mat. Spagetti, köttbullar och kotletter är det
bästa, berättar Inger-Britt.

Bengt-Arnes favoritmat är stuvade
makaroner med falukorv.

Mikael säger att han gillar att steka
kött. Annars jobbar han på Tvätten
och tycker om allt med sitt jobb. På
fritiden lyssnar han på sitt favoritband ABBA.
Örjan berättar att han skall åka hem
och hälsa på sin mamma på fredagen och att han ser fram emot det,
han säger också att han gillar att
duka.
Peter jobbar som servicetekniker.
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- Jag är spontan och lättanpasslig,
säger Marika. Vi har roligt och det
blir många goa skratt. Man måste
tycka att alla är lika för att syssla
med det här.
- Det är så roligt när de kommer
ihåg alla tabbar vi gör, säger
Sandra, som när mina byxor sprack
och när vi brände brödet. Hon
skrattar. Det känns som ett betydelsefullt arbete. Jag är varm i hjärtat
när jag kommer hem. Deltagarna är
som mina barn och gruppen är väldigt sammansvetsad.

Prio: Äldre
SV tillgängliggör folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan
När 25 % av Sveriges befolkning är äldre än det
som förr kallades pensionsåldern kommer Sverige att förändras. Allt
fler av oss kommer att
kräva att få bli behandlade och respekterade på
samma sätt när vi är 75
eller 85 som när vi var 35
eller 55. Det handlar om
engagemang,
samhällsmedverkan och arbete.
Tillsammans
med
de
äldre driver vi den förändringen:

 Vi skapar tillfällen för
ett livslångt lärande genom att möta äldres intressen och behov av
kunskapsinhämtning.
 Vi stödjer seniorer att
behålla och utveckla sitt
engagemang i samhällsfrågor.
 Vi skapar mötesplatser
för att tillgodose behovet av gemenskap och
intresset för att träffa
andra oavsett ålder.
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Hjördis - cirkelledaren som läser varje bok tre gånger
Hjördis Andersson är 76 år och cirkelledare i litteratur. Här berättar
hon om sig och sitt cirkelledarskap:
Jag är utbildad textiltekniker på
textilinstitutet. Efter utbildningen
fick jag barn, sedan var jag hemma
med barnen i 16 år. Jag bodde i
Västergötland i fyrtio år, men är
född bohuslänska. När mitt yngsta
barn var 13 år, började jag arbeta
halvtid i en butik, som bland annat
sålde vävgarner och annat material
till textilt hantverk. Jag hade en
enorm tur som sedan fick ett heltidsjobb som kontorist/sekreterare.

kunna berätta om boken på sitt sätt.
Vi är ju alla olika och ser saker på
olika sätt. Jag tar alltid till mig något speciellt från varje berättelse.
Ett exempel är ”Konsten att höra
hjärtslag” av Jan-Philipp Sendker.
Efter vi läst boken diskuterade vi
den. Alla berättade sin upplevelse
av boken. Vi diskuterade händelser
i boken. Det handlar om vår egen
uppfattning och hur det skiljer sig
från författarens sätt att beskriva.

idéer om vilka böcker vi skall läsa.
Ibland kommer förslag från någons
vän eller bekant, då läser vi den
boken. Alla turas om att välja bok
till cirkeln.
Jag kanske inte ska berätta det,
men själv läser jag boken tre
gånger: snabbläser, läser noga och
till slut läser jag de bästa bitarna.

Vi ser på Babel, där får vi ibland

När jag gick i pension flyttade jag
till en lägenhet i Lysekil, jag hade
hus tidigare. Jag tänkte att när jag
blir äldre blir det lättare. Underbart
med hus, men jag hade bestämt
mig. Lägenhet med balkong, lite
utanför samhället och nära naturen.
Jag är cirkelledare i litteratur och
det har jag varit i tre år nu, det är
ihop med SPF. Jag gick först cirkeln
i två år. Vi träffas fyra gånger på
hösten och fem gånger på våren.
Alla vill säga sitt om boken vi läst.
Vi berättar ju om samma sak när vi
träffas, ändå skiljer det sig mycket.
Det är viktigt för mig att alla ska

Nu ska det dansas
När cirkelledaren dyker upp, brukar
de redan vara församlade. Rullatorer, käppar och kryckor står allesammans prydligt parkerade vid
väggen. Nu ska det dansas!
Varje onsdag träffas några seniorer
i matsalen på Trygghetsboende Hägern i Lilla Edet för att stoldansa.
Stolarna står i ring och när musiken
börjar, då sätter de fart: klappar i
händerna, viftar med sjalar, stampar med fötterna och skallrar med
träbitar.
De har redan många olika danser på
repertoaren, men självklart finns
det favoriter: vals till exempel, som

Ingen tid att ha tråkigt
alltid inleder och avslutar den pigga
dansrundan.
Denna form av dans passar utmärkt
för - ja egentligen alla. Eftersom alla
sitter på en stol, kan även mindre
rörliga eller rullstolsburna människor delta i dansen. ”Lillflickan” i
Lilla Edet är bara 82 år ung och
äldst, 95 år, är den enda mannen i
gänget.
Den sociala biten försummas inte.
Mellan låtarna finns det alltid tid
för lite småprat, om det som händer
just nu eller hur det var förr i tiden.
Bara ett ämne är strängt förbjudet:
Här pratas det inte om sjukdomar!

På äldreboendet Ryttaren i Uddevalla blir det aldrig långtråkigt. Till
en viss del är det tack vare oss: vi
hade inte mindre än 33 studiecirklar och 75 kulturprogram på Trygghetsboendet under 2016.
Vårt erbjudande till seniorerna var
mycket brett: data, friskvård, musik
och hantverk. I studiecirklarna
hade vi 242 deltagare och genomförde 1.295 cirkeltimmar. Flitigast
var deltagarna i allsångs- och i matlagningscirkeln, med 324 studietimmar under 2016. Populärast bland
seniorerna var stickgruppen. Varje
torsdag träffades tolv kvinnor och
en man för att sticka och umgås
med varandra.
På tal om populär: det kulturprogram som lockade flest seniorer var
”Remember Elvis”, en konsert med
Kent Vikmo och Ingemar Thorell.
Sammanlagt hade vi fem konserter
på Ryttaren med dessa två under
2016, vilket lockade inte mindre än
795 åhörare.
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Hållbar utveckling
Inom SV är vi måna om
miljön vi lever i. Därför
kämpar vi för en hållbar
utveckling som gör det
möjligt att överlämna en
frisk planet till kommande generationer.

till att sträva mot målet
internt och är noga med
att källsortera och handla
både ekologiskt och fairtrade.

vill ge verktyg till var och
en för att själv kunna bidra till en bättre miljö genom aktiva och medvetna
val.

Vi anser att ett hållbart
samhälle kräver delaktighet hos alla, därför siktar
vi på en ökad medvetenhet hos de personer som
deltar i vår verksamhet. Vi

Vi anser att hållbar utveckling är så pass viktigt
att vi lyft upp hållbarhet
till ett prioriterat fokusområde inom SV Väst.

En cirkel som var mycket populär
och som lockade deltagare från hela
landet var distanscirkeln Permakultur (se sidan 44). Men vad är permakultur egentligen?

lingen än att man har investerat.
Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

Permakultur kan ses som en modell
för en hållbar livsstil, som sprider
sig över hela världen. Grundtanken
är att man får ut mer energi i od-

Det krävs mycket förarbete för att
kunna börja med permakultur. En
stor del i arbetet är innan själva odlingen då man designar sina od-

lingsbara ytor. Det spelar ingen roll
om ytan är flera hektar stor, eller
om man vill tillämpa permakultur
på sin balkong, man utgår från platsens förutsättningar och det handlar om att organisera sin odling på
så sätt att de olika växterna gynnar
varandra.

Detta gör vi inte bara genom att aktivt erbjuda
föreläsningar och cirklar
kring ämnet; vi ser även

Vad är permakultur?
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Grodsafari och fladdermusvandring i Strömstad
Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med EkoPark Strömstad
sedan drygt tio år tillbaka. Tillsammans arrangerar vi föreläsningar
och evenemang inom olika områden, 2016 vidareutvecklades konceptet. Målet är att sprida kunskap
och väcka intresse för vår egen
hälsa och närmiljö.
EkoPark Strömstad är kommunens
mötesplats för natur- och miljöintresserade. Den består av Ekohuset,
en vacker naturstig, återvinnings-

centralen och av det centrala avloppsreningsverket.
Tillsammans med EkoPark, naturum Kosterhavet och Strömstad
kommun planerade och genomförde vi olika miljöföreläsningar
med fokus på en hållbar välfärd för
både människor och miljö. Vi bjöd
på kännedom om olika mindre djur
som t.ex. grodor, ödlor och fladdermöss. Havets djur inte att förglömma.

Mäktigast i Hållbarhetssverige
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) vill vara en pådrivande och engagerad lokal kraft. SV har en vision om en värld som präglas av hållbar utveckling. I augusti inbjöd vi därför till Gustavsfors och en
s.k. SV Arena med den mäktigaste i Hållbarhetssverige.
Fores – Forum för reformer och
entreprenörskap – är en grön tankesmedja som SV är medstiftare i.
Fores vd Mattias Goldmann har
blivit utsedd till Mäktigast i Hållbarhetssverige - från att främst förknippas med gröna bilar till att ses
som en av Sveriges mest energiska
debattörer inom klimat, transport
och migration. – Känns roligt att SV
är en del av detta!

Tankesmedjan Fores har sitt säte i
Stockholm, men vi försöker tillsammans med dem att få en ökad regional närvaro. Som ett led i detta
inbjöd vi till en SV Arena i Gustavsfors den 18 augusti. Denna kväll
hade vi fokus på hitta lösningar som
innebär att människans påverkan
på miljön minskar – och gärna där
Sverige blir ett föregångsland internationellt.
”Unbearable” – en skulptur där konstnären Jens Galschiøt återgett den stigande CO2-halten i atmosfären från

1850 fram till nu.

Vi satsar hårt på hållbarhet
Man ska leva som man lär - det här
ordspråket tar vi vara på, inte minst
inom området hållbarhet. Så det är
egentligen ingen överraskning att vi
jobbat mycket med ämnet inom
personalgruppen.

kaanvändning, mat och hållbarhet och även om avlopp.


haft en personaldag som avslutades med en SV Arena med
Mattias Goldmann från Fores.



arrangerat konserten ”HOPP” i
Stenungsund - ett bra exempel
på utmärkt samverkan och positivt miljöarbete. Nästa år blir
det på flera orter.

Dessutom har

Under året som gått har vi bland
annat:




serverat Fairtrade-kaffe och -te
på alla expeditioner, samt inbjudit till fika under Fairtradedagen.
anordnat föreläsningar med
miljötema t.ex. vatten, antibioti-



avdelningens hållbarhetsgrupp
under hösten spridit miljötips
via nyhetsbrevet.



många lokalkontor startat källsortering och förbättrat återvinningsrutinerna.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett
ännu mer hållbart SV Väst 2017.
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Kultur som kraftkälla
Med en omfattande kulturverksamhet bidrar vi
till delaktighet och till individens utveckling. Kulturcentrum Väst är ett av
många exempel som visar hur kulturarbete hjälper människor med intellektuella funktionsvariat-

ioner att växa och öka deras förmågor.
Kulturen är en kraftkälla
för utveckling och för
hälsa, både för människan
och för samhället. Det är
därför viktigt för oss att
agera som lokalt förankrad kulturarrangör, där

både amatörer och professionellt
kulturverksamma får möjlighet att
uttrycka sig.
Under 2016 anordnade vi
så många som 3.949 kulturprogram, det blir drygt
elva arrangemang varenda
dag på året.

Konstintresse leder till många cirklar och kulturarrangemang
I Stenungssund finns ett utpräglat
konstintresse, vilket ledde till
många målarcirklar med olika inriktningar under 2016: akvarell,
olja, akryl, landskapsmålning och
kalligrafi.
Kamratcirklarna har funnits här
sedan många år tillbaka och det är
goa gäng som träffas nästan hela

terminerna. Tavlorna står på SVs
expedition och torkar, så vi får ta
del av alla fina alster. Några av dem
ställer även ut offentligt, bl.a. har
flera ställt ut i sjöbodarna i Skärhamn. Vi är glada över att vi får använda deras tavlor när vi presenterar oss vid olika event.
Den verksamhet som vi har tillsam38

mans med Faster Bertas Stuga och
Annika G-konst- och hantverk är
foto- samt måleriutställningar samt
visning av annat konsthantverk,
men även kurser i måleri, kalligrafi,
lera m.m. Detta givna samarbete
har pågått sedan länge tillbaka och
vi ser gladeligen fram emot många
cirklar och kulturarrangemang i
framtiden.

Kulturcentrum Väst: Ännu en dröm gick i uppfyllelse
Kulturcentrum Väst började med
att Erik Runkvist hade en dröm: att
få arbeta med teater, musik och
dans. Det var för över åtta år sedan.
Vägen dit var lång, men 2013 kunde
vi
inom
Arvfondsprojektet
”Kulturcentrum Väst” börja att
skapa scenkonst med teater, musik,
dans, performance och andra konstnärliga uttryck - med målet att
starta en permanent verksamhet
inom LSS (lagen om stöd och service).
Professionella skådespelare och
musiker, dramapedagog och kulturpedagog har tillsammans med personer med intellektuella funktionsvariationer utvecklat och framfört
scenkonst under projekttiden. Ett
exempel är performanceföreställningen ”Crossroads”, en poetisk
berättelse där fokus ligger på att
hitta ett språk bortom orden med
hjälp av musik, masker, rörelse, bild
och form, en föreställning som har
växt fram genom improvisationer.
Vidare har vi den interaktiva magiska föreställningen ”Phantasia”,
där gränserna mellan publik och

skådespelare suddas ut. Det är en
föreställning i cirkel som börjar där
den slutar, nämligen HÄR och NU.
Publiken och skådespelarna leker,
agerar, målar och sjunger tillsammans.

Slutligen har vi kompetensutvecklingspaketet ”Bemötandets Scenkonst” - en interaktiv dramaföreställning inklusive workshop. Under
året blev en liten skrift om
”Bemötandets Scenkonst” klar. Det
är en handledning med pedagogiska

metoder och förhållningssätt. Vi
fick medel från Västra Götalandsregionen för att kunna arbeta med
detta.
Nu har ännu en dröm gått i uppfyllelse: Kulturcentrum Väst har blivit
en ekonomisk förening och fick under senare delen av år 2016 tillstånd
att bedriva en daglig verksamhet
(inom LSS) för personer i yrkesverksam ålder med intellektuella
funktionsvariationer. SVs projekt
avslutas under våren 2017, men
samarbetet med Kulturcentrum
Väst och ensemblen Röda Hjärtan
kommer att fortsätta även nu när
Kulturcentrum Väst blivit en konstscen och en kulturarbetsplats. De
arbetar på samma sätt som en professionell teater och sätter samma
konstnärliga mål.
Och det lyckas! Citat av en deltagare: ”Jag är så lycklig för att jag får
vara här. Jag känner att jag har blivit en bättre människa av att vara
här. Jag tar mer hänsyn till andra
människor. Och jag mår så bra. Det
finns ingen annan plats jag hellre
vill vara på! Jag älskar er allihop!”

Shakespeare goes Lödöse
När Ljudaborg Kulturförening i
Lilla Edet föddes ur vårt Leaderprojekt 2013, hoppades vi så klart att
den delen av projektet skulle bli
framgångsrikt och långvarigt. Vårt
hopp besannades, det visar inte
minst föreningens resultat 2016.

hade inte förväntat sig att regissör
och skådespelare skulle bjuda på ett
så pass roligt och välspelat framträdande på utomhusscenen bakom
Lödöse Museum, men ryktet spred
sig och allt fler föreställningar blev i
princip utsålda.

Tidigare har föreningen hållit sig
vid medeltida pjäser med lokal anknytning, våren 2016 tog de ett steg
vidare och vågade sig på en pjäs av
Shakespeare: En Midsommarnattsdröm!

Drygt 700 personer kom till tolv
magiska upplevelser, som började
redan på stigen genom skogen på
väg till spelplatsen. Medlemmar
från Shakespearesällskapet besökte
föreställningen och de hade bara
beröm att ge för både regi och skådespeleri.

Först gick det lite trögt: publiken
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I samband med föreställningarna
arrangerade vi tillsammans dessutom Medeltidsdagarna som pågick
en hel helg. Förutom medeltida
knallar var tornerspel, föreläsare,
gycklare och mycket mer på plats.
Resultatet överträffade alla förväntningar: över 1.000 besökare hittade
vägen till Lödöse och Medeltidsdagarna.
Vi är glada och stolta över att vara
med i Ljudaborgs Kulturförenings
utvecklingsprocess, och vi ser fram
emot många år av ett givande samarbete.

Projekt
Nya förutsättningar och
förändrade behov ställer
oss ständigt inför spännande utmaningar, vår
tid kräver flexibilitet och
utveckling.
Projektformen kan vara ett sätt att

kraftsamla
och
förena
olika kompetenser.
Vi är glada och stolta över
att vi beviljades medel till
åtta nya projekt. Dessutom fick vi resurser från
Allmänna Arvsfonden till

ett förlängt tredje projektår
för
Kulturcentrum
Väst.
Här redovisar vi tre av
våra projekt - stora som
små - som vi genomförde
under 2016.

Girlpower - Fler tjejer ska våga ta plats som musiker
Med projektet 50/50, som vi genomförde tillsammans med Tjörns
kommun, ville vi öka tjejers delaktighet i musiken, inte bara genom
sång utan även inom låtskriveri, rap
& hiphop, DJ och musikproduktion.
Vi ville även få tjejer att våga ett
framträdande och själva lägga upp
det - kanske på öppen scen eller i en
annan offentligt kontext. Tanken
var att ge verktyg för tjejer att våga

ta mer plats samt utvecklas som
musiker.
En fritidsledare stöttade upp gällande musikgenrerna rap/hiphop/
DJ, en bibliotekarie hjälpte till med
låtskriveri. Ledarna fick förstärkning av en coach från musikhuset
Mammut i Göteborg.
Starten var lite trög, ett fåtal tjejer
kom till cirkelträffarna. Tjejerna
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fick möjlighet att utvecklas, jobba
med självkänsla och att tro på sig
själva, vilket blev mycket uppskattat
och vårt goda rykte spred sig och
allt fler tjejerna vågade ta steget och
delta i projektet.
Några uppträdde på öppen scen
efter cirkeln och några på en
mindre caféscen i samband med ett
annat arrangemang. Girlpower!

Mångfaldsmaten som blev ett Mirakel
Allt började hösten 2015. Vi blev då
kontaktade av Maria Gustafsson,
som bor på Orust och som har ett
stort engagemang för de asylsökande som blivit placerade på Sjögården i Ellös. Med sig hade Maria
den unga asylsökande kvinnan
Reem Osman. De ville starta en studiecirkel för kvinnor boende på Sjögården. Cirkeln skulle ha sin utgångspunkt i mat från olika kulturer, men skulle också ge cirkeldeltagarna en insikt i, och förståelse
för, varandras olika kulturer. Språkträning blev ju helt naturligt en viktig del i detta.
Gemensamt med 13 kvinnor,
”ny”svenskar från Sjögården och
”gammal”svenskar från Orust, satte
vi igång med cirkeln ”Svensk Mångkulturmat”. Med medel från Tillväxtverket blev cirkeln kort därefter
projektet ”Mångfaldsmat Orust”.
Vi ville stärka människors möjligheter till arbete och utbildning samt
skapa självkänsla och självförtroende för en demokratisk påverkan i

samhället. Dessutom ville vi öka
förståelsen i det omgivande samhället, genom att visa de nyanländas förmågor och kapacitet.

Syftet med projektet var att skapa
möjligheter för invandrade kvinnor
att inhämta sådana kunskaper så att
de skulle kunna skaffa sig en försörjning
inom
livsmedelsbranschen: cateringrörelse, food-

track, caférörelse eller något annat.
Kvinnorna som deltog i projektet
kom snart fram att de ville starta ett
eget företag och önskan om en oberoende fortsättning föddes. Våren
2016 var fylld med provmatlagning
vid olika event, men även med att
sitta på skolbänken och lära sig hur
man gör upp en budget och en
marknadsanalys, möten med kommunens livsmedelsinspektörer och
mycket mer.
Vid projektavslutningen hösten
2016 blev önskan verklighet: den
ekonomiska föreningen ”Orust Mirakel” bildades. Företaget ska sälja
mångkulturell mat som är baserad
på ekologiska och lokalt producerade råvaror och möta marknadens
behov av andra produkter och
tjänster.
Orust Mirakel är ett företag som ger
förhoppningar och glädje för alla
inblandade och vi är stolta över att
vi fick vara delaktiga i utvecklingsprocessen.

Full Rulle i Lilla Edet
I höstas blev initiativtagaren Antoinette van Ketwichs länge
närda önskan äntligen verklighet. Under två veckor i november
spelades teaterprojektet Full Rulle.
Pappersbruket i Lilla Edet har fått
sin alldeles egna pjäs skriven och
uppspelad på scen. Manusförfattare
och regissör Martin Rossing har
studerarat böcker och filmer, han
har pratat med många före detta
anställda och chefer för att få underlag till manuset.
- Arbetet med att sätta sig in i fabrikens historia och därmed orten och
dess människor har varit mycket
givande, skrev Martin Rossing i
programbladet.
Resultatet blev en amusant historielektion med musik, skratt, men

!

även med tragiska inslag.
Full Rulle blev verkligen en succé,
enligt en belåten publik och press.
Totalt fick cirka 800 åskådare nöjet
att se pjäsen, vilket vi är väldigt
glada för. Martin Rossings lärorika
och lättsamma sätt att förmedla
brukets historia gjorde att ryktet
snabbt spred sig.
Det är roligt att vi lyckats sprida
mycket skratt och mer kunskap i
bygden om pappersbruket som
"närt och tärt" så många Edetbor
under så många år!

Visste du att ...
I Lilla Edet finns Sveriges äldsta sluss. Den togs i bruk 1607 efter 27 år byggarbete.
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Lokal kraft för föreningsliv
SV är en arena för stimulerande möten och kan bistå med de verktyg och
kontakter som krävs för
att kunna realisera idéer
och få fart på verksamhet.
Vi erbjuder verksamhet
och pedagogiskt stöd för

våra grund-,
medlemsoch samverkande organisationer samt andra lokala
föreningar och grupper.
Verksamheten styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov,
och vår roll ser därför lite
olika ut i olika samar-

beten.
För att kunna genomföra
en skräddarsydd verksamhet krävs noggrann planering och våra verksamhetsutvecklare träffar därför
regelmässigt
våra
samarbetsorganisationer.

Exemplariskt samarbete med grundorganisationerna på Tjörn
På Tjörn hade vi ett lysande samarbete med våra grundorganisationer
LRF, Liberalerna och Centerpartiet.
Det fanns under året ett gemensamt
intresse bland våra grundorganisationer när det gällde ”Hållbarhet och
miljö.” Hållbarhet och miljö samt
levande landsbygd handlar om att
få människor medvetna om konse-

kvenserna, när vi får färre svenska
bönder och producenter.

vilka styr marknaden och oss som
konsumenter?

Hela den biologiska mångfalden
påverkas liksom vår egen självförsörjning. Det är även viktigt att veta
konsekvenserna av att köpa utländska varor och vilka kraven är på
dessa—t.ex. kött och antibiotikaanvändningen i andra länder. Vad och

LRF och Centerpartiet på Tjörn går
i bräschen för att utveckla sin landsbygd och där kan vi samarbeta för
en medvetenhet kring vår landsbygd och hur vi skall tänka för att få
en hållbar framtid.
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Avlopp väckte rekordintresse
I Uddevalla har LRF och Centerpartiet upptäckt fördelen med att använda sig av SV som arrangör.
Under det gångna året har vi särskilt belyst två aktuella frågor: Antibiotikaresistens och avlopp.
Hur ska det gå när ett av världens
viktigaste läkemedel håller på att
tappa sin effekt? Hinner forskningen få fram en effektiv efterträdare
till penicillin?

lyssna till – och diskutera med –
bl.a. Helle Unnerstad, veterinär vid
Statens Veterinäranstalt, som talade om hur djurhälsa och antibiotika hänger ihop.

- På sikt finns risk att vi får svårt att
bota även vanliga sjukdomstillstånd, som urinvägsinfektion eller
lunginflammation, menar Linus
Sandegren, docent och lektor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala
Universitet och en av de medverkande vid vårens seminarium. Enligt WHO dör 25.000 människor
inom EU av bakterier som blivit
resistenta mot antibiotika.

Ofta lyfts frågan om antibiotika i
kött. I Danmark använder de 44,9
milligram per kilogram djur och år,
i Sverige är siffran 12,6 mg – att
jämföra med Spanien: 317,1 mg/kg/
år. (Siffror från 2013.) Vi har
överdoserat
antibiotika
under
längre tid, det visar sig nu när resistens mot penicillin hotar hela
världen. I Sverige har vi haft förbud
mot användning av antibiotika i
förebyggande syfte i köttproduktionen i ungefär 30 år, men det
skrivs ut ungefär 60 ton antibiotika
till människor varje år.

I början av april genomförde vi två
fullsatta seminarier under rubriken
”Antibiotikaresistens – en global,
regional och lokal utmaning”. Fem
olika experter från hela landet gav
sin syn på frågan. Utöver Linus
Sandegren fick åhörarna även

I början av hösten var det dags för
en annan fråga: enskilda avlopp och
spridning av slam. Kvällens värd,

Torsten Torstensson, inledde med
en fråga:
- Ska vi sprida fekalier på vår åkermark trots att vi inte vet om de innehåller hormoner, bakterier, opiater, dioxiner med mera?
Frågan gällde alltså hur vårt avloppsslam ska hanteras, men även
frågor som om det är rättvist att
enskilda fastighetsägare på landsbygden tvingas att bygga om avloppsläggningar för stora belopp.
En kunnig panel med bl.a. Göran
Pettersson, professor i kemi och
bioteknik vid Chalmers och Björn
Vinnerås, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, försökte ge svar
inom detta viktiga ämne, som lockade så många deltagare att alla inte
fick plats i hörsalen i Bohusläns
Museum.

Grundorganisationer:



Ekologiska lantbrukarna



Romska ungdomsförbundet

 Centerpartiet



Familjehemmens Riksförbund



Samfundet Sverige-Israel
Riksorganisationen



Fibromyalgiförbundet



Schizofreniförbundet



Fores





FUB, För barn unga och
vuxna med utvecklingsstörning

Svenska OCD-förbundet
Ananke



Svenska Downföreningen



Sveriges Biodlares Riksförbund



Sveriges Fiskevattenägareförbund



Sveriges Hembygdsförbund



Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund



SPF Seniorerna



Sveriges släktforskarförbund

 Liberalerna
 LRF
Ungdomsorganisation:
 Förbundet Vi Unga
Övriga nationella medlems–
och samverkansorganisationer:



Afasiförbundet



Anhörigas Riksförbund





Autism och Asperger Förbundet
Biodynamiska föreningen
Brottsofferjourernas Riksförbund



Bygdegårdarnas Riksförbund



Centerkvinnorna



Centerstudenter



Centerpartiets Ungdomsförbund



Föreningen Centerjournalister



Föreningen Norden



Homo-, bi- och transliberaler



Hushållningssällskapens
förbund



Jägarnas Riksförbund



Kristdemokraterna



Liberal Mångfald



Ungerska Riksförbundet



Liberala Kvinnor



Villaägarnas Riksförbund



Liberala ungdomsförbundet



Miljöpartiet de Gröna



Moomsteatern



Riksföreningen Allas Barnbarn
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Utöver dessa samarbetar vi i
avdelningen
med
ett
par
hundra lokala föreningar.

Digital utveckling
Under 2016 fortsatte vi att satsa
på digital utveckling - både internt och externt.
Bland annat använde vi i allt
större utsträckning digitala verktyg för att genomföra våra interna möten. Genom att hålla dessa
sammankomster på distans med
hjälp av videokonferens, sparade
vi inte bara mycket arbetstid utan
även en hel del resekostnader och bidrog till en bättre miljö.
En del av våra cirkelledare använder sig av e-listor. Här ligger

närvarolistan online och även signaturen sker digitalt, vilket sparar
tid, papper och i många fall även
porto.
Intresset för datorämnen intensifierades bland seniorer under 2016.
Antalet deltagare över 65 år har
ökat med 33 % jämfört med 2015.
Största gruppen är seniorerna som
är äldre än 75 år. En väldigt kul utveckling tycker vi, med tanke på
den digitala klyftan i samhället
En annan stor målgrupp är människor med funktionsnedsättning.
Under 2016 hade vi sju studiecirk-
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lar (504 studietimmar) med 26 deltagare. — En trend som gärna får
fortsätta nästa år.
Många cirklar använder redan inslag av digitala verktyg, som till exempel grupper i sociala medier,
men vi hade under året även studiecirklar på heldistans. Oslagen populär var cirkeln ”Permakultur”. Anmälningar trillade in redan kort
efter publicering på hemsidan. Deltagarna kom från Sveriges alla möjliga hörn. Inför 2017 är intresset för
just denna cirkel ännu större, väldigt roligt.

Inspirera (och) tusen följare
Under hela 2016 har vi jobbat
med att lyfta varumärket Studieförbundet Vuxenskolan. Bland
annat har vi genomfört två kampanjer - radioreklam i Dalsland
och en webbkampanj på en av
våra
största
tidningssajter
(TTEla/Bohusläningen). Dessutom har vi annonserat i de flesta
lokaltidningar både vår och höst.
Vi är väldigt glada över att ha
kunnat öka vår spridning på Fa-

cebook genom att visa delar av vår
verksamhet även på sidor för föreningar. Den 31 december 2016 hade
vi 1.075 följare för SV Väst. Vi har
även en blogg för vår verksamhet
för nysvenskar på Dalaberg i Uddevalla, ”SVenska till kaffet”.

Under höstterminen 2016 tryckte vi
92.942 studieprogram, magasinet
Inspirera. Av dessa var 5.520 överexemplar för placering lokalt. Dessa
har bland annat lagts ut på kommunhus, bibliotek, vårdcentraler
och andra offentliga platser.

Vår växande nåbarhet via nätet visas även i att vi har ökat antalet anmälningar som görs direkt på hemsidan med 5 %.

I december började vi att använda
sajten kurser.se. Även om vi fortfarande anordnar framför allt Studiecirklar (och inte kurser), så tror vi
mycket på denna kanal.
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Ständiga förbättringar - SVs kvalitetsarbete
För att säkerställa och vidareutveckla kvalitet inom SV Väst har
vi olika verktyg och förhållningssätt. Innan vi går närmare in i
ämnet kan vi fråga oss: vad är
egentligen kvalitet?
Det är nästan en filosofisk fråga!
Det ligger mycket i betraktarens,
i kundens öga, men grundläggande för oss i SV är nöjda deltagare. Vi vill göra saker rätt och
effektivt för att tillfredsställa våra
cirkeldeltagare, kulturbesökare,
samarbetsorganisationer
osv.
Förhållningssättet är därför att
det inte bara är anställda och
styrelse som är medarbetare i
vårt kvalitetsarbete, utan även
cirkelledare och alla deltagare. –
Och det är många: förra året
hade vi över 12.000 deltagare i
studiecirklar och annan folkbildning plus alla besökare på våra
knappt 4.000 kulturprogram.
För att säkerställa en jämn och
hög nivå av kvalitet arbetar vi
både strategiskt och vardagsnära.

Ett sätt för oss att scanna av vad
våra deltagare tycker är att vi skickar ut utvärderingsenkäter via epost
efter cirkelns avslutande. Vi har
hittills koncentrerat oss på cirklarna
som vi genomför för allmänmarknaden – kort sagt det som utannonseras för en bred publik genom studieprogram och tidningsannonser.
Våra cirkelledare är viktiga ambassadörer och verkliga nyckelpersoner
för vår verksamhet. Här jobbar vi
bl.a. med att erbjuda olika former
av cirkelledarutbildningar, både
pedagogiska och ämnesspecifika.
Vi har under året infört ett digitalt
ledningssystem för avvikelse- och
förbättringsrapportering, där medarbetare kan skicka in underlag antingen lokalt till avdelningen eller
direkt till den nationella nivån, förbundskansliet. Det första steget i
kvalitetsarbetet är att våga medge
att allt inte funkar perfekt utan vi
har alla saker som kan förbättras.
Och då måste vi vara öppna för att
se eventuella fel och brister.
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En annan viktig pelare i vårt kvalitetsarbete är vår kvalitetssamordnare. Hennes uppgift är bland annat att se till att kundundersökningar genomförs. Dessutom följer hon
upp avvikelserapporter, som personalen har skickat in. Samma gäller
för förbättringsförslag.
En lite annan inriktning är att vi
arbetar utifrån vårt idéprogram och
våra etiska riktlinjer. SV har ett särskilt nationellt program för internrevision av verksamheten. I år har
SV Västs verksamhet i Kungälv och
Munkedal blivit speciellt granskad.
SV Väst har en intern kontrollplan
med 15 granskningsområden som
styrelsen beslutar om från år till år.
Det handlar om olika frågor som
styrelsen särskilt vill belysa ett visst
år, t.ex. nyckelhantering.
Att SV satsar på många lokala expeditioner, kontor och studielokaler,
det är också en kvalitetsfråga för vår
organisation: vi vill finnas nära
människorna vi jobbar för.

Tillsammans är vi starka
Året 1967 fick butiker rätt att ha
kvällsöppet, du-reformen inleddes,
Disney gjorde Djungelboken och
Ölandsbron började byggas.
Och så bildades Studieförbundet
Vuxenskolan.
Det var en sammanslagning av
Svenska Landsbygdens Studieförbund och Liberala Studieförbundet.
Det ena hade huvuddelen av sin
verksamhet på landsbygden, det
andra mer i städer och tätorter.
Tillsammans blev de stora och
starka.
Syftet med Studieförbundet Vuxenskolan var att skapa ett förbund
med en verksamhet som kunde tillgodose det stora behovet av studie-

och kulturverksamhet som fanns.
Idag är Ölandsbron en självklarhet,
alla säger du och Djungelboken är
en svensk jultradition. Behovet av
studie- och kulturverksamhet har
förändrats – men inte minskat.
Tvärtom.
SV Väst kan se tillbaka på ett spännande och framgångsrikt 2016. Antalet studietimmar och antalet personer som vi nått med vår studieverksamhet har ökat. Vi har vid sidan av den rapporteringsbara folkbildningsverksamheten haft 1.267
asylsökande i gruppverksamhet, där
de fått lära sig framför allt det
svenska språket och om svenska
samhället. – Känns konstigt att säga
att det inte är folkbildning – för det

Avdelningsstyrelsen:
Hans-Inge Sältenberg
(ordförande)
Carina Andersson
(vice ordförande)
Mikael Gustafsson
(Vi Unga)
Tobias Bernhardsson
(Centerpartiet)
Said Abdu
(Liberalerna)
Katarina Johnsson
(LRF)
Lena Bjurström
Gunilla Eliasson
Birgitta Adolfsson

är det i allra högsta grad, kanske
den bästa folkbildningsinsats vi
gjort under det gångna året, men
enligt våra bidragsregler får detta
inte rapporteras så. Hur som helst,
så har vi åter gjort Skillnad. Vi har
skapat Möjligheter. Vi är stolta över
det anseende som SV och vår avdelning har, vi är stolta över vår roll
som samhällsaktör.
År 2017 fyller Studieförbundet Vuxenskolan 50 år. Det lär inte bli ett
mindre spännande år.
Tack alla för i år, tack för strålande
insatser och härligt engagemang.
Det är precis som 1967: tillsammans blir vi starka!
Mia Ekegren, Avdelningschef

Valberedning
Ingela Åkesson
Jean Youhanna
Jessika Loftbring

Revisorer:
Boel Holgersson
Henry Bäckström
Urban Forsberg
(godkänd)
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Vakant
(Vi Unga)
Gunnar Karlsson
(Centerpartiet)
Ulrik Hammar
(Liberalerna)
Gunnar Arnesson
(LRF)
Anna-Lena Carlsson
Elisabeth Örn
Bjarne Färjhage
Kenneth Carlsson
Lars-Göran Sunesson
(sammankallande)

Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Telefon 010 - 33 00 900 * vast@sv.se

www.sv.se/vast
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