
Temanummer 
Gränsöverskridande 
möten! 
Volontärbladet görs med hjälp av 
volontärer och handlar om det som 
berör och känns angeläget eller 
roligt att ta upp. 
Målet är att sprida kunskap om det 
ideella engagemanget i Nacka  
kommun.  Vi vänder även blicken 
utåt för att plocka upp goda ex-
empel som kan komma från andra 
kommuner, regioner eller andra 
länder. Allt för att inspirera! 
 

I detta nummer skriver vi om 
Bo-Axel Lundqvist som  
hinner med volontärarbete trots 
ett späckat schema. Han har 
också mycket intressanta tankar 
om livet.

Nyhetsbladet för dig som vill veta mer om volontärverksamhet i Nacka kommun. 
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Volontärporträttet: 
Bo-Axel Lundqvist, guide för ensam-
kommande flyktingungdomar 
Testa en RAK, en ”Random act 
of  kindness” - det är så enkelt 
men ger så mycket.

- Uttrycket kan tolkas som en  
spontan gest av vänlighet och är 
något du gör i din vardag.  
Det behöver inte vara organiserat 
eller bundet av yttre ramar, säger 
16-årige gymnasisten Bo-Axel 
”Boa”.
- Alla har lika mycket tid, tillägger 
han, och det ligger i allas makt att 
göra vad de vill med den. Det är de 
små sakerna i livet som gör det värt 
att leva. Ett leende, en positiv  
kommentar eller en kram. 
Klok bortom sina år kan det tyckas 
och Boa själv tror att hans egna 
erfarenheter kan göra det lättare att 

relatera till andras behov.  
Han menar att det är glädjen som 
driver honom att hjälpa andra t ex 
genom volontärarbete, och han tror 
att de flesta skulle känna likadant. 
Boa önskar att fler unga ville prova 
på det.

Rätt forum
Boa går i andra ring på gymnasieskola 
i Sickla. I studieprogrammet ingår 
volontärarbete och han träffade 
koordinator Nannette Büsgen i 
samband med en föreläsning. Boa 
gjorde en intresseanmälan på volon-
tärförmedlingen.   
- Jag blev snabbt kontaktad av  
Nannette som mötte upp med värme 
och stor entusiasm för mitt initiativ. 
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I detta nummer
Bo-Axel Lundqvist,  • 
guide för ensamkommande 
flyktingungdomar 

Det lilla extra • 

Ny skribent och  • 
fotograf för Volontär i 
Nacka

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.

VOLONTÄR i Nacka



det finns en svaghet i systemet som 
drabbar de medmänskliga behoven: 
- Människor i utsatta situationer 
behöver självklart alla dessa kvali-
ficerade insatser. Men de behöver 
också träffa jämnåriga, två männis-
kor i livet med skilda erfarenheter 
som lär och växer i kontakt med 
varandra.  
Den funktion volontärarbete fyller 
är ovärderlig för båda parter just 
för att den drivs av frivillighet och 
glädje. 

- I andra former av kontakt kan 
det finnas krav i relationen men 
här finns man för att man vill. Då 
händer det något magiskt.
 

Boa har redan tidigare under flera 
år hjälpt andra i sin skola med det 
han själv tycker om och är bra på. 
Han älskar språk. Hans mamma är 
född i USA och han har tvåspråkig-
heten med sig hemifrån. Så det faller 
sig naturligt att jobba med elever 
som behöver extra hjälp i t ex 
svenska eller engelska. 

Inga genvägar
Boa gillar att träna på gym och likt 
många idrottare pratar han om 
betydelsen av disciplin och att inte 
ge upp.
 

Återigen låter han äldre än sina 16 
år när han konstaterar att “det finns 
inga genvägar om du vill lyckas”. 
Det krävs hårt arbete men det ger 
så mycket! 
Boa har strukturerat sina veckor. 
Söndagar är hans “pluggdag“, en 
eftermiddag i veckan volontärjobb, 
träning 3-4  gånger i veckan. Han 
hjälper också en skolkompis med 
läxor hemma när det behövs. 
-Ju mer jag ger, desto mer får jag.  
Jag upplever hur det jag gör för 
andra genererar ringar på vattnet. 

Boa råder alla ungdomar att prova 
på någon typ av volontärarbete 
som de tycker låter kul. 
Det är lätt att engagera sig om det 

- Jag kände direkt att det här var 
rätt forum för mig! Jag nappade 
direkt på ett förslag att börja på 
ett ungdomsboende som guide för 
nyanlända flyktingar. 
Det var under höstterminen 2012 
som Boa började på ungdomsboendet 
i Skurusundet. Han fick arbeta i par 
med en annan volontär och enligt 
schema åker de tillsammans till 
boendet en gång i veckan och er-
bjuder ungdomarna samtal, prome-
nader eller läxhjälp. 

Första mötet
Första personen Boa fick kontakt 
med var en flykting från Afghanistan 
och mötet beskriver han som häftigt 
och rörande.
- Det första killen frågade mig var: 
“Varför gör du detta?” Jag svarade 
att det var för att jag vill, att jag 
själv blir så glad och upplyft av att 
få finnas där för andra. Det tror jag 
betydde mycket för honom och det 
blev början på en relation som kom 
att ge oss båda mycket. 
Killen hade flytt ifrån ett krigshärjat 
land där helt omänskliga förhållanden 
rådde.  
Resan till Sverige tog tre månader.  
- Hans berättelse var ofattbar men 
det var stort att få ta del av hans 
historia. Mitt perspektiv på världen, 
mig själv och andra förändras av 
sådana möten, något jag är mycket 
tacksam för. 
Boa stöttar den här killen och andra 
som är intresserade av läxhjälp. 
Många ungdomar gillar dataspel 
och det kan vara en bra ingång 
till att börja umgås och lära sig 
språket, påpekar han. Ibland går de 
tillsammans och fikar och pratar om 
tjejer och annat som jämnåriga vill 
snacka om.

Något magiskt
Boa berättar vidare att runt varje 
boende finns ett helt batteri av kun-
niga professionella - lärare, social-
arbetare m.fl. Men han tycker att 
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Nu finns vi på Facebook!

Följ Volontär i Nacka 
på Facebook!   
Volontär i Nacka har sedan en tid 
ökat närvaron i sociala medier. 
Nyheter, inspirerande exempel och 
matnyttig information om ideellt 
arbete uppdateras löpande.  
Du som besöker Facebook har 
möjlighet att skriva och publicera 
inlägg. 

Besök oss på  
www.volontar.nacka.se

På vår hemsida kan du registrera 
dig som volontär, anmäla ditt in-
tresse till ett volontäruppdrag eller 
söka kontakt med en organisation 
som söker volontärer. En kort 
intervju och/ eller en introduktion 
kommer att ge dig kunskap och 
trygghet inför ditt åtagande.

Du kan också läsa Volontär i Nacka 
i pdf-format .

är roligt och på Nacka Kommuns 
hemsida kan man enkelt fylla i sina 
intressen. Det finns många upp-
drag att välja på. 

- Det är en fin merit att ha 
engagerat sig som volontär, 
konstaterar Boa.

Text och foto:
Mimmo Funck



Volontär i Nacka växer

Volontärförmedlingen har fått 
tillskott i form av ca 60 volontärer 
och 15 organisationer under året.  
I dagsläget finns ca 200 volontärer 
i databasen och 100 organisationer 
är knutna till verksamheten. 

Koordinatorn för Volontär i Nacka 
känner stolthet och glädje över allt 
det fantastiska arbete som har 
uträttats i samarbete med fören-
ingslivet, volontärer och alla andra 
som vi har mött på vägen.

Ny volontärundersökning visar:  
75 % vill göra nytta för andra
I dagarna presenterar Volontärby-
rån sin årliga undersökning Vo-
lontärbarometern. Hela rapporten 
finns på www.volontarbyran.org

Detta har hänt...

På gång...
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EU’s äldreår

Varje år väljer Volontär i Nacka 
att fokusera på vissa områden och 
år 2012 blev det självklara valet 
EU äldreåret. Andra fokusområ-
den handlade om integration och 
gränsöverskridande möten. 

År 2012 blev ett lyckat år där vi fick 
delta och planera ett antal events: 
Seniorolympiaden, Seniorsurfdagen 
och Äldredagen.  

Volontär i Nacka har även synts 
och spridit glädje vid andra  
evenemang både ute och inomhus.

2013  
- Europaåret för medborgare   
Nytt år, nytt fokus. Nämligen Euro-
pean Year of  Citizens. Europaåret 
för medborgarna 2013 lyfter fram 
de rättigheter vi har som EU-med-
borgare. 
Om detta och mer kommer kom-
munen att bjuda in till en temadag i 
Nacka stadshus 7 maj.  
(Mer information kommer om detta)

EU vill se en dialog mellan 
beslutsfattare, civilsamhälle och 
företag. 

Runtom i Europa hålls under året 
en mängd evenemang och konfe-
renser där vi som medborgarna 
kan diskutera EU-rättigheterna och 
skapa en vision om vilket EU vi vill 
ha 2020. 
- Vad är det vi vet om våra rättighe-
ter som EU-medborgare? 

- Vad är ett 
medborga-
rinitiativ? 

- Hur vik-
tigt är det 
ideella 
engage-
manget i 
EU-sam-
manhang? 

Vårens events.  
(Notera i almanackan)

Europadagen   
7 maj - Nacka stadshus 
 

Ormingekarnevalen 
24 – 25 maj - SaltsjöBoo

Internationella Festen 
1 juni - Fisksätra

Ältafestivalen 
1 juni - Älta  

Och så glömmer vi inte att släcka 
ljuset lördagen 23 mars kl 20:30 på 
Earth hour.  
Förra året var svenskarna världs-
bäst på att släcka ljuset under Earth 
Hour, 55 procent av oss deltog..

Europeiska medborgaråret 2013
www.europa.eu/citizens-2013

Europeiska medborgaråret 2013 
www.europa.eu/citizens-2013



Att vilja hjälpa andra, göra nytta 
och att vilja skapa ett bättre 
samhälle är några av drivkrafterna 
som nämns när volontärer  
beskriver sitt engagemang. 
 

I Nacka är viljan att hjälpa  
nyanlända stor och därför har vi 
samlat några av de frivillig- 
organisationer som jobbar aktivt 
med integration och där man kan 
engagera sig som volontär.

Internationella Bekantskaper 
Hemsida: bekantskaper.se
Organisationen anordnar aktiviteter, 
utflykter med etablerade svenskta-
lande och nyanlända. Språkträning 
med hjälp av frivilliga ”medpratare” 
anordnas i flera skolor i Stockholm

Individuell Människohjälp 
Hemsida: manniskohjalp.se
Organisationen erbjuder en rad olika 
aktiviteter i och runt Stockholm. 
Några exempel är möjligheten att 
öva vardagssvenska, prova på aktivi-
teter och att besöka föreningar med 
nyanlända ungdomar. 

Röda Korset i Nacka  
Hemsida: redcross.se/nacka 
Verksamhet i flera bibliotek, fritids-
gårdar, skolor och på sina mötes-
platser. Det kan handla om läx- och 
studiestöd och träna svenska. Röda 
Korset besöker även SFI-skolor och 
bjuder in elever till sina aktiviteter.
 www.redcross.se/nacka

Rädda Barnen  
Hemsida: rb.se 
Erbjuder läxläsning på ungdomsbo-
endet för ensamkommande.  

I redaktionen:
Nannette Büsgen: 
Ansvarig utgivare 

Mimmo Funck  
Volontärskribent och foto
 

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
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Källan - Fisksätra Råd och Stöd-
center 
Hemsida: svenskakyrkan.se 
Ett samarbete mellan olika försam-
lingar och Stadsmissionen.  Källan 
erbjuder personer hjälp att orientera 
sig i det svenska samhället - socialt, 
existentiellt, kulturellt och religiöst.

Föreningen Skyddsvärnet 
Hemsida: skyddsvarnet.se
Skyddsvärnet erbjuder alla ensam-
kommande flyktingungdomar i 
Stockholms län gratis ”Jalla för alla” 
kurser . 

Sveriges Ensamkommandes Förening 
Finns på facebook 
År 2012 bildades Sveriges första 
förening av och för ensamkom-
mande. Syftet är att organisera dem 
under ett och samma tak och vara 
en instans  för frågor som berör 
deras situation, till exempel lagstift-
ning, bemötande vid ankomst och 
förebyggande av kulturkrockar och 
missförstånd. 
En annan viktig uppgift är att an-
ordna aktiviteter som kan underlätta 
integreringen i samhället. 

Kvinno-och tjejföreningen Rosen 
En mötesplats för kvinnor i Fisk-
sätra.

Och så får vi förstås inte glömma 
bort: 
- Folkets Hus 
- Kyrkoförsamlingar 
- Idrottsföreningar 
- Övriga föreningar som öppnar 
sina portar för den som vill.
Tillsammans gör ni skillnad!

Ny skribent och fotograf: 
Mimmo Funck! 

  

Så här beskriver Mimmo sig själv. 
- Jag har sinne för detaljer och vet 
vad jag vill. Analytisk, observant 
och intuitiv. Kreativ och fantasifull, 
konstnärligt, socialt och praktiskt 
lagd. Mina muskler finns i huvudet, 
hjärtat och händerna. Utöver detta 
är jag mamma, fotograf, pedagog, 
Reiki-utövare och Jack Russel-ägare.


