
Temanummer: 
Folkhälsa! 
Volontärbladet görs med hjälp av 
volontärer och innehållet präglas 
av det som berör oss och känns 
angeläget, intressant eller roligt att 
ta upp. 
Målet med detta blad är att sprida 
kunskap om och synliggöra det 
ideella engagemanget i vår  
kommun. 
Vi vänder även blicken utåt för att 
plocka upp goda exempel, som 
kan komma från andra kommuner, 
regioner eller andra länder. Allt för 
att inspirera oss. 
I detta nummer skriver vi om  
volontärskap som gör att vi mår 
bättre och hur vi därigenom främ-
jar folkhälsan. 

Nyhetsbladet för dig som vill veta mer om volontärverksamhet i Nacka kommun. 
Nr 4/Nov 2010

Volontärporträttet: 
Marianne Andersson
Dörren står vidöppen till Mariannes hem när jag anländer. Marianne själv 
talar i telefon ståendes i dörren, som vanligt i full färd med något. Huset 
tycks sjuda av aktivitet. I hallen står leksaker uppradade i ett skåp och 
fint inslagna presenter ligger på trappan. Överallt står det saker, på väg 
att glädja någon förr eller senare.. 

Flaggar för nybakt bröd
Vi slår oss ner vid hennes köks-
bord. En doft av örter slår emot 
mig. På bordet, i ollor för torkning 
finns bl.a. pepparmynta och ci-
tronmeliss. Här finns också fyllda 
glasburkar med torkad svamp, 
äppelskivor och bär. 
Längder med härligt nybakat bröd 
står framme 
på en plåt. Just 
brödbaket har 
blivit något av 
ett signum för 
Marianne. 
När hon har 
bakat sätter 

hon en flagga i brevlådan för att 
signalera för grannarna att det 
finns nybakt bröd. På eftermidda-
garna knackar barnen från områ-
det på och kan stanna en stund och 
leka, därav alla leksaker i huset.  

Medverkar till ett 
godare samhälle
Genom små och stora medel 
medverkar Marianne att skapa ett 
godare samhälle och granngemen-
skap. Hon finner också rofylldhet i 
att göra saker med händerna. Ald-
rig har hon fått så mycket beröm 
och uppskattning som nu när hon 

I detta nummer:
- Volontärporträttet:  
Marianne Andersson, glad 
pensionär, mångsysslare och 
god granne
- Nyhetsnotiser
- Det lilla extra

Vill du också bli volontär?
Eller har du ett uppdrag för en  
eller flera volontärer?
Gå till  
www.volontar.nacka.se 
och registrera dig kostnadsfritt. 
Vår matchningsfunktion gör det 
enkelt för volontär och  
uppdragsgivare att hitta varandra.



Marianne föredrar:
 Svamp         Bär   
 Skridskor         Bad 
 Bäver         Älg  
 Kravmärkt         Närodlat 
 Kvälls-         Morgon- 
      promenad  promenad

har gått i pension och helhjärtat 
kan ägna sig åt att glädja andra 
med sina insatser. ”Ju mer man 
gör, desto mer får man tillbaka. 
Folk ser en på ett annat sätt.”

Ekologiskt är godare!
Marianne är också medlemsråd 
i konsumentföreningen, håller 
föredrag och är ambassadör för 
Rättvisemärkt. 
Hon handlar det mesta ekologiskt 
och menar att det inte behöver 
vara så dyrt eftersom man till  
exempel kan köpa varor med utgå-
ende datum utan problem.  
- Man värdesätter också ekologis-
ka matvaror på ett helt annat sätt. 
Det som smakar godare behöver 
man inte äta så mycket av.  
Hon är också noga med att ta till-
vara rester som blir över. 

Engagerar sig när an-
dan faller på  
– det är då det blir bra!
Marianne arbetade i många år som 
arkitekt men blev senare Montes-
sorilärare. I bägge yrkena har hon 
fått skapa och leva ut sin kreativa 
ådra. Kanske har Marianne också 
inspirerats av sin mamma som 
arbetade som hemsamarit.  
Hon hoppas i sin tur att få föra sitt 
engagemang vidare till sina barn 
och barnbarn.  

- Man kan ju lätt börja på ett ställe 
och sedan kan man hitta på något 
utifrån det. Man måste inte skram-
la bössa.  Det är inget måste heller, 
utan man kan göra det när andan 
faller på  - det är då det blir bra! 

Marianne närmast bubblar av 
idéer om små och stora saker man 
kan göra för ett godare samhälle 
& miljön, utan att binda upp sig 
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Några exempel på  
volontäruppdrag
IT/Webb 
Skapa, uppdatera hemsidor, lära 
ut dator/Internetkunskap, webbre-
daktör.

Foto 
Lära ut hur en systemkamera fun-
kar, bildbehandling.

Friskvård 
Spela Wii hos och med seniorer, 
promenader. 

Glädjespridare 
Spela musik, teater med och för 
äldre, jul/påskpyssla, fika, ordna 
picknick och utflykter.

Integration 
Fadder, guide till en nysvensk 
ungdom.
 

Go green
Delta i naturdag eller trädgårdsar-
bete, fågelskådning eller naturut-
flykter med äldre.

Lyssnare/medmänniska 
Bemanna en jourtelefon, bli en 
mentor.

Brottförebyggande 
Polisvolontär eller nattvandrare.

Matglad 
Baka bröd och kakor, laga mat 
med seniorer.

Läxhjälp 
Hjälpa andra med skolarbetet.

Visionär, eldsjäl 
Var med, bidra och utveckla för-
eningslivets arbete, skapa opinion, 
styrelse arbete.

Ledare 
Coacha ett idrottslag, ungdomar i 
en församling, organisera.

Volontär utomlands 
Kontakta europeisk volontärtjänst 
för ungdomar.

för ett visst volontärprojekt eller 
organisation. Idéerna dyker ofta 
upp när hon är ute i skogen och 
promenerar. 
Man kan t.ex:

Läsa sagor för barn på biblio-• 
tek eller dagis
Ordna ett ”lånetek” med lek-• 
saker
Plocka upp skräp • 
Skaffa en komposthink hemma• 
Plocka fallfrukt och göra äp-• 
pelmos i fina glasburkar- att ge 
bort
Skolklasser kan hälsa på bön-• 
der via Arla och få en bättre 
förståelse av hur man produce-
rar mat samt ekologi
Vara klassmormor/morfar• 
Ta vara på saker – Marianne • 
har t.ex. satt upp en hylla i 
soprummet för saker som kan 
skänkas bort
Sälja saker på loppis så kan • 
barnen göra något för peng-
arna
Ta promenader med äldre som • 
inte kommer ut
En odlingsbåt vore något! • 
Tänk om man kunde odla på 
en båt som åkte runt och sålde 
ekologiska grönsaker…

Kuriosa: 
Marianne går barfota i sina skor 
året runt bara för att hon tycker att 
det är skönare så. 
Marianne har en blogg: 
ekomarianne.blogspot.com



Detta har hänt...

På gång...
Äldrekontakt startar 
volontärverksamhet i 
Nacka
Äldrekontakt är en ideell förening 
som vill främja hälsa och välbefin-
nande hos äldre. Verksamheten 
inriktar sig på att bryta social iso-
lering hos dem som bor ensamma 
och har svårigheter att ta sig ut på 
egen hand.

Med insatser från frivilliga blir det 
möjligt att regelbundet träffa andra 
i samma situation. Sättet fören-
ingen arbetar på är unikt i Sverige 
och bygger på en framgångsrik 
volontärmodell från England, 
utvecklad av välgörenhets organi-
sation Contact the Elderly. 

Volontär i Nacka, från 
projekt till permanent 
verksamhet!
Beslutet taget av kommunstyrelsen 
i september. 
Volontärverksamheten i Nacka 
är nu permanent och kommer att 
utvecklas utifrån erfarenheter som 
är gjorda under projektperioden. 
Det här innebär att verksamheten 
får ännu bättre möjligheter att 
utvecklas mer långsiktigt, gör det 
lättare att ta vara på idéer och alla 
goda krafter för att skapa ett gott 
samhälle i samverkan med den 
ideella sektorn och andra intres-
senter. 

Den digitala volontärförmed-
lingen som är en samlingsplats 
för volontärer, volontäruppdrag 
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och uppdragsgivare fortsätter att 
vara stommen i verksamheten. Där 
fångar vi de behov som finns och 
marknadsför även aktiviteter som 
stödjer det ideella engagemanget.

Studiebesök i Holland
I juli månad åkte Volontär i Nacka 
på studiebesök tillsammans med 
Polisen till staden Venlo, som lig-
ger i södra Nederländerna.

På väg till festivalen. I polisbil. 

Målet för studiebesöket var att få 
lära om volontärverksamhet inom 
polisen och hur samarbetet sker 
med ideella organisationer. 

Höjdpunkten var en stor folkfest 
där 160 skytteföreningar samlades, 
gick i parad och tävlade i olika 
grenar. Evenemanget anordnades 
av en skytteförening och hela byn 
var engagerad.  
Minst 1600 frivilliga hjälpte till 
för att bjuda ca 50.000 besökare 
på en färgglad, välorganiserad och 
oförglömlig fest. 

Äldrekontakt 
hjälper personer över 75 • 
år som bor ensamma, har svårt 
att ta sig ut och sällan träffar 
släkt och vänner. 
söker värdfamiljer i Nacka • 
som vill bjuda hem en grupp 
äldre på fika 2 ggr om året.  
söker volontärer som kan • 
skjutsa till fikaträffarna.

Läs mer om Äldrekontakt hemsida 
www.aldrekontakt.se 

SeniorNet, Nackas IT-
förening för seniorer
 

Nyligen startade SeniorNet Nacka, 
där äldre lär äldre använda datorn, 
söka information på internet, fylla 
i digitala blanketter och få kun-
skap i olika program. 
På kuppen möts man och har 
trevligt. SeniorNet Nacka anord-
nar regelbundna, gratis, dataträffar 
i Biblioteket i Forum Nacka, alla 
välbesökta och givande för delta-
garna. 
SeniorNet Nacka har ett samarbete 
med Utbildningsborgen i Ektorps 
Centrum. 
Läs mer på Seniornets hemsida
www.seniornetnacka.se



Frivilliga insatser får 
oss att må bra!
Personer som utför volontärarbete 
mår bättre än andra. Det visar en 
rapport från Statens folkhälso-
institut. 

Det finns forskning som visar att 
vi mår bra av att jobba volontärt. 
I en rapport från Statens folkhälso-
institut som kom 2005 studerades 
olika typer av frivilliga insatser 
och flera aspekter av fysisk och 
psykisk hälsa. 
Resultatet visade att de som var 
frivilligt aktiva i genomsnitt hade 
bättre hälsa än de som inte 
utförde frivilligarbete. 
Skillnaden var särskilt stor när det 
gällde den psykiska hälsan.

Skillnader mellan olika 
grupper
Även om sambanden mellan 
hälsan och de frivilliga insatserna 
generellt var positiva visade 
studien att det finns skillnader 
mellan olika grupper av frivillig-
arbetare. 
Till exempel visade det sig att den 
mindre grupp som utförde stora 
hjälpinsatser i det egna hushållet 
för en make eller maka med sär-
skilda omsorgsbehov mådde något 
sämre än genomsnittet. Det fanns 
också skillnader mellan kvinnor 
och män. Den största skillnaden 
mellan de som arbetar frivilligt 
och de som inte gör det kunde 
man se hos kvinnorna. 
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Frivillig konsult
 

Peter Rohdin 
Layout och produktion

Kontaktuppgifter
Volontär i Nacka   
e-post: volontar@nacka.se
tlf: 08-718 87 73  
www.volontar.nacka.se  

Sidan där Volontär i Nacka ger mer kunskap.

Nr 4/nov 2010Det lilla extra...

I nästa nummer av  
”Volontär i Nacka” 
- Intervjuar vi Kenneth, en 
nyckelperson inom handi-
kappidrotten. 

- Berättar vi om ”The Eu-
ropean Year of Voluntee-
ring” - det europeiska året 
för frivilligarbete 2011

Internationella frivillig-
dagen 5 december
Snart är det dags igen för att fira 
Internationella frivilligdagen. Frivil-
liga och frivilligorganisationer som 
vill delta erbjuds att höra av sig till 
Volontär i Nacka. 
Preliminärt datum för firandet blir 
lördag 4 december.

Varför mår vi bättre av 
frivilligarbete?
Den teoretiska förklaringen till 
varför vi mår bättre av frivilligt 
arbete är enligt studien att det 
sociala kapitalet i form av nät-
verk och kontakter blir större. Det 
sociala kapitalet påverkar i sin tur 
hälsan positivt.
 

Svensk folkhälsopolitik
Den svenska folkhälsopolitiken 
utgår från elva målområden. Det 
första målområdet är ”Delaktighet 
och inflytande i samhället” och 
handlar delvis om det sociala kapi-
talets betydelse för hälsan. 
Ett aktivt föreningsliv och förmå-
gan till samhällsengagemang är 
alltså viktigt för att uppnå målet 
delaktighet och inflytande.

 

Text: Nina Engel


