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Lyckat år för Kom samman
Idrotts- och kulturprojektet för nyanlända föreslås permanentas.
Projektet Kom samman,
där nyanlända barn har
fått möjlighet att integreras i samhället, har
utvärderats under året.
Nu kan det komma att
permanentas.

i Kom sammans lokal på nedre
botten i Flemingsbergs kyrka har
varit att få lyssna på sagor, dansa
och spela fotboll. Även Huddinge
IF visade tidigare ett starkt intresse för projektet och bistod med sin
stora idrottsverksamhet.
De flesta som besöker Kom samman har kommit till Sverige som
arbetskraft från annat EU-land
eller från krigshärjade länder runt
om i världen.

I slutet av förra året skrev Lokaltidningen Mitt i om Kom samman i Flemingsberg, ett projekt
där framför allt nyanlända barn
i Huddinge skulle nätverka mellan olika kulturella och idrottsliga
aktiviteter.
Verksamheten har löpande utvärderats av en extern aktör som
anlitats av kommunen.
Än så länge har projektet fått garanti att få fortsätta ett år till. Nu
föreslår konsulten som utvärderat
verksamheten att den ska permanentas.
– När vi började här så kändes
lokalerna jättestora. Nu är det så
många här så måste vi hitta mer
plats utanför kyrkans lokaler,
säger Bahareh Bakshayesh, kurator och initiativtagare till Kom
samman.

Initiativtagaren Bahareh Bakshayesh tillsammans med Noor Fares Yakob, Suzan Ezzeldin, Sevinch Irismetova, Nehad
Foto: Bea Tigerhielm
Petrovic och Mostafa Ezzeldin på Kom samman. 
Syftet har bland annat varit att
hjälpa nyanlända barn och föräldrar att integreras i kultur- och föreningslivet.
– Under tiden har barn fått hjälp

att hitta ut till föreningarna i Huddinge och till de fritidsgårdar som
finns. Samtidigt har föräldrar träffat varandra här i Flemingsbergs
kyrka. Alla har efterfrågat längre

öppettider men vi har inte möjlighet till det just nu, säger Dan Fränkel, chef för resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola.
De stående inslagen för barnen

Dan Fränkel hoppas nu att Kom
samman ska få vara kvar.
– Det skulle vara väldigt saknat
av många om det togs bort så det
vore bra om det permanentades,
säger han.
Från politiskt håll vågar man
ännu inte lova något, däremot ställer man sig positiv till projektet.
– Den här verksamheten är
värdefull och den är väldigt välorganiserad. Vi har medel avsatta i budgeten för den här typen
av verksamhet, säger Christian
Ottoson (C), kommunalråd med
ansvar för bland annat integrationsfrågor.
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