
FISKSÄTRA
UNGDOMSRÅD
Fisksätra ungdomsråd är bra på att anordna sociala aktiviteter. 
I Folkets hus där de hänger på kvällarna pågår tidningsmakeri, 
dansträning, tv-spel och medlemsmöten samtidigt. Dessutom har de 
på bara några månader blivit ett av Sveriges största ungdomsråd. 

Ahmed Hassan kommer åkande på sin long board 
ned mot tågperrongen i Fisksätra i Nacka. Solen 
skiner från en klarblå himmel och han vinklar ner 
kepsen för att få lite skugga. 
 – Kom ska ni få se hur det ser ut, säger han, tar 
long boarden under armen och går uppför backen 
igen, mot Folkets hus. 
 Ahmed är en av initiativtagarna till Fisksätra 
ungdomsråd och sitter i styrelsen. Hans storebror 
Mohamed Hassan är ordförande. De och ett gäng 
kompisar tröttnade på att snacka, ville se förändring 
i samhället och tog saken i egna händer. Mohamed, 
som är anställd av Folkets hus inom projektet Egen 
kraft, kom med idén om att man kunde starta en 
förening. Nu, bara några månader senare, har 
Fisksätra ungdomsråd 180 medlemmar och har fått 
Nackalistans demokratipris för sitt arbete.
 Bakom Folkets hus ganska oansenliga fasad i brunt 
tegel döljer sig ett gytter av aktiviteter. Varje kväll hän-

der det något här. Fisksätra ungdomsråd håller sina 
möten i lokalerna, och här finns studios för film och 
musik, danslokal, tv-spel, kök, café med mera. 
 – Danslokalen gör vi om ibland och spelar Nin-
tendo Wii där inne. Eller visar film på en stor duk, 
säger Ahmed. Vi brukar också ha temakvällar och 
senare ska vi dra igång körkortsteori för ungdomar, 
helt gratis.
 Han öppnar dörren för att visa runt och Jaheims låt 
”Ain’t leavin’ without you” strömmar ut över parkerin-
gen. Runt borden innanför entrén sitter några killar 
och snackar. Längre in vid de höga tegelväggarna 
sitter en till grupp, också de grabbar. Ahmed ler och 
höjer rösten för att överrösta musiken:
 – Visst är det fint? Det kommer och går folk här 
hela tiden, det är det som är så kul. På kvällarna kan 
vi ha allt från 25 till 50 personer här, beroende på vad 
vi har för aktiviteter.
 Ahmed gick med i ungdomsrådet för att förändra 



saker. Nu pluggar han till idrottslärare och vill bli en 
bra lärare, en bra förebild.
 – Jag vill förändra situationen, skapa en bättre fram-
tid för oss. Jag vill få ungdomar i Fisksätra att vakna – 
att de ska se att de har alla möjligheter att påverka.
 Kommundelen Fisksätra – Saltsjöbaden ligger i 
Nacka kommun öster om Stockholm. Här bor flest 
invånare per kvadratmeter – totalt 10 400. De flesta 
höghusen i området byggdes på 1970-talet och ser 
utvändigt likadana ut nu som då – mycket rödbrunt 
tegel. Nedanför det lilla centrumet och stationen lig-
ger en fotbollsplan och bredvid finns Lännerstasundet 
med glittrande vatten på väg ut mot skärgården. Runt 
hörnet ligger Nackaskogarna.
 Ahmed och resten av styrelsen på tio personer är 
alla uppvuxna i Fisksätra. Om uppväxten använder 
han ett ord:
 – Turbulens. Både upp och ner – det förklarar 
Fisksätra bra. En generation påverkar så mycket och 
när en engagerad generation drar härifrån så händer 
ingenting, inga aktiviteter. Det gäller att föra vidare 
engagemanget, att göra en bra generationsväxling.
 Efson Goitom går förbi med en kamera i handen. 
Han har också varit med i ungdomsrådet från början 
och är supernöjd med allt som hänt sedan starten. 
 – Det är fett grymt! På bara några månader har vi 
fått det här, säger han och sveper ut med armen över 
lokalen. Det viktiga med ungdomsrådet är att man 
möts. Man får olika åsikter från så många olika kul-
turer och vi försöker jobba mycket med integration.
 Efson är på väg till ett redaktionsmöte för Fisksätras 
nya tidning som ungdomsrådet gör: Fokus Fisksätra. 
Första numret kommer ut i juni och han har fått rol-
len som fotograf. Någon höjer musiken och en fransk 

hip hop-låt dunkar ut i rummet.
 – Tidningen är en stor grej för oss, det är jättekul, 
säger Efson. Nu väntar vi bara på tjejerna så ska vi ha 
ett kort medlemsmöte för ungdomsrådet också.
 Just det, tjejerna. Fortfarande är det mest killar som 
sitter runt om i lokalen.
 – Vi jobbar mycket på det, att tjejer och killar ska 
kunna hitta på saker ihop. Det är fortfarande så att kil-
lar och tjejer hänger mycket var för sig. Men det finns 
en tjejgrupp och de har också en massa aktiviteter på 
gång, säger Efson.
 Ahmed sticker iväg till sin fotbollsträning. Mycket 
här handlar om fotboll och under förra årets fotbolls-
VM satt ungdomarna i Folkets hus och kollade 
matcher varje dag. Ahmeds bror Mohamed har varit 

fotbollstränare förut, men nu tar arbetet med ung-
domsrådet och Egen kraft-projektet all hans tid. Up-
pdraget som ordförande för ungdomsrådet sköter han 
vid sidan av arbetet på Folkets Hus och det innebär i 
princip att han är i byggnaden hela tiden. 
 – Det känns bra att jobba med ungdomar, jag 
känner att jag utvecklas som människa. Och alla våra 
sociala aktiviteter gör mycket för ungdomarna. Fisksä-
tra är ingen vanlig plats. För det första är det Sveriges 
mest tätbefolkade ort, och för det andra har det hänt 
mycket här de senaste två åren. Man har satsat mycket 
på Fisksätra, säger Mohamed.
 Han menar att det här tidigare har varit en plats 
med relativt hög kriminalitet. Det har heller inte fun-
nits mycket för unga att göra.

›FÖRUT TÄNKTE ALLA 
ATT DE MÅSTE FLYTTA 
NÄR DE BLIR ÄLDRE, 
KOMMA BORT, MEN 
NU TÄNKER DE YNGRE 
ATT DE KAN STANNA. 
DE SER EN FRAMTID 
HÄR‹



 – Nu har de byggt snyggt i området och vi har fått 
Folkets hus till exempel. Därför vill vi själva hjälpa 
ungdomar eftersom de yngre ser upp till de äldre. 
Förut tänkte alla att de måste flytta när de blir äldre, 
komma bort, men nu tänker de yngre att de kan 
stanna. De ser en framtid här.
 Mohamed berättar att de kombinerar ”Egen kraft”-
projektet med ungdomsrådets arbete. Så att ännu mer 
krut kan läggas på de unga.
 – Vi vill att yngre personer ska bli delaktiga. De blir 
tidiga ledare då, säger han och smilar.
 Snittåldern i lokalen är kanske 20 år. De yngre får 
gå hem vid 22 på kvällen, övriga får stanna till stängn-
ing klockan 01 på vardagar, lite senare på helger.
 – Ibland sjunger vi karaoke på kvällarna, ibland 
lagar vi mat ihop. sedan har vi också olika tävlingar 
och lekar ibland, säger Mohamed.
 Och hur var det med tjejerna?
 – Vi har många muslimer här och traditionen är 
mycket att tjejer är hemma och så, att man inte ska 
umgås så mycket mellan könen. Men vi försöker ta 
hjälp av idrottsföreningar så att killar och tjejer kan 
spela i samma lag till exempel. Vi försöker faktiskt ta 
hjälp av alla olika aktörer, för vi vill att alla ska umgås 
tillsammans.
 Efson går förbi med kameran i högsta hugg igen. 
Han har fotat lite till det första numret av Fokus 
Fisksätra.
 – Jag är fett stolt över den här tidningen – Fisksätras 
egen tidning! Och dessutom, vi vill ta bort förorts-
grejen i Fisksätra, använda andra ord än man brukar. 
Vi vill att det ska vara en ort, that’s it. Det stärker 
självkänslan hos ungdomarna.  
 Efson menar också att de i ungdomsrådet inte vill 

›DANSLOKALEN GÖR 
VI OM IBLAND OCH 
SPELAR NINTENDO 
WII DÄR INNE. EL-
LER VISAR FILM PÅ 
EN STOR DUK, SÄGER 
AHMED. VI BRUKAR 
OCKSÅ HA TEMAKVÄL-
LAR OCH SENARE 
SKA VI DRA IGÅNG 
KÖRKORTSTEORI FÖR 
UNGDOMAR, HELT 
GRATIS.‹

SOCIAL VERKSAMHET

Ungdomsrådens sociala verksamhet är 
verksamhet som skapar gemenskap och sam-
manhållningar bland ungdomar där de bor. 
Ungdomsråden anordnar bland annat arrange-
mang och aktiviteter som ger fler ungdomar 
möjlighet att lära känna varandra och skaffa 
nya vänner och bekanta. Några exempel är 
film-, spel-, debatt- eller föreläsningskvällar, 
LAN, fester, discon och idrottsturneringar. 



briljera med att de är störst och har fått pris. De vill 
bara ha kul helt enkelt.
 – Det viktigaste för oss nu är att hålla samma fart. 
Vi som är äldst kommer max att vara med i ungdom-
srådet tre år till, sedan måste andra ta över. Nu vill vi 
vara förebilder och visa att saker och ting är möjliga.
 En kille i röd luvtröja visslar plötsligt till. Det är 
dags för medlemsmöte i ungdomsrådet.
 – Kan alla samlas här inne så får vi snacka lite? 
ropar Wesam Ibrahim.
 Efson lånar ut kameran till en annan kille och 
stegar in i rummet. Bänkade runt borden sitter säkert 
50 ungdomar i en massa olika åldrar. Framför dem 
står godis- och chipsskålar fyllda till brädden och Mo-
hamed och några till häller upp saft. Efson tar ordet 
och börjar med att säga att det finns alla möjligheter 
för dem här i rummet att uppfylla sina drömmar.
 – Det är enkelt för er att komma till oss så hjälper 
vi er att förverkliga era drömmar. Det kan handla om 
vad som helst, från att spela basket till att åka upp till 
rymden.

›DET KOMMER OCH 
GÅR FOLK HÄR HELA 
TIDEN, DET ÄR DET 
SOM ÄR SÅ KUL‹



FISKSÄTRA UNGDOMSRÅD

STARTADES: 2010
ANTAL MEDLEMMAR: 180
PERSONER I STYRELSEN: 10
PÅ GÅNG JUST NU: Fokus Fisksätra, tidningen som ungdomsrådet 
har startat. Redaktionen består av 14 ungdomar och första numret kom-
mer ut i juni. Körkortsteori för ungdomar som vill ta körkort. Sommara-
ktiviteter för ungdomarna i Fisksätra.
EXTRA: Ungdomsrådet kämpar för att skapa den bästa vardagen varje 
dag, med mottot: antingen finner vi en väg eller så gör vi en.


