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Nyanlända flyktingar får mötesplats  
Publicerat: måndag 18 oktober kl 05:00, Nyheter P4 Radio Stockholm  

För första gången skapas i Flemingsberg i Huddinge en mötesplats för nyanlända flyktingfamiljer. 

Där ska invandrare få nya nätverk och komma i kontakt med det svenska föreningslivet. Projektet 

heter KomSamman och drivs av kommunen en kväll i veckan. 

"Det är viktigt att hela familjen är med"
 

Zahraa och Sahar som går i femman i Annerstaskolan i 

Flemingsberg är där, och de berättar vad de tycker om 

verksamheten. 

– Det är så roligt här att vara med alla. Man blir gladare, det är 

lyckligt, säger de. 

Det är stimmigt och stojigt i kyrkans lokaler i Flemingsberg med 

barn och vuxna i alla åldrar. Runt 70 personer är här den här 

kvällen. Men platsen till trots är det ingen religiös verksamhet.  

Tanken är att nyanlända 

flyktingar och de som 

varit här lite längre ska 

träffas, få nya vänner o 

de nya kan ställa frågor 

till dem som varit lite 

längre i Sverige. 

Dessutom är 

föreningslivet engagerade. Fotbollsföreningen Huddinge if vill locka 

flickor och pojkar till klubben och de som vill kan spela i 

ungdomsgården som ligger i närheten. Men det är många aktiviteter som pågår. 

– Sedan har vi en danspedagog. I det här rummet här borta har vi en sagoberätterska som berättar sagor 

på svenska. Enkla sagor, för alla barn har inte språket än, säger Bahare Bakhshayesh.  

Och så finns det café, pingisbord och lekhörna för de mindre 

barnen. 

Det är viktigt att det här är för hela familjen påpekar Bahare 

Bakhshayesh från Huddinge kommun som driver projektet. 

--  För att föräldrarna ofta är de som inte integreras. Barnen kan 

integreras genom skolan, genom sådana här verksamheter och 

fritids. De är yngre och vågar mer. Föräldrarna integreras inte på 

samma sätt. De kommer inte ut så ofta, säger Bahare 

Bakhshayesh. 

Här finns personer från många olika länder. Mojgan Tabrizian är från Iran och har varit här i tre månader. 

Hon vill gärna hjälpa till och tycker att hon får lära sig saker här. Dessutom ger det gemenskap, säger hon. 

Johanna Sjöqvist 

johanna.sjoqvist@sr.se 

 

Sahar och Zahraa är två av besökarna hos KomSamman. Foto: Johanna Sjöqvist/SR 

Fakta: Komsamman  

KomSamman är ett 

samarbetsprojekt mellan barn- 

och utbildningsförvaltningen, 

Svenska kyrkan, Huddinge IF och 

kultur- och fritidsförvaltningen. 

KomSamman kommer initialt att 

ha verksamhet som bildverkstad, 

sagoläsning, dans och fotboll. 

Kuratorer kommer även att finnas 

på plats och erbjuda samtal, 

enskilt eller i grupp. 

Verksamheten kommer att pågå 

fram till sommaren 2011 för att 

sedan utvärderas. 

Källa: Huddinge kommun 

Bahare Bakhshayesh driver projektet. 

Lin Zheng med son besöker 

KomSamman. 
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