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KFUM Central är en av Sveriges 
största KFUM-föreningar med 

våra ca 3000 medlemmar och en stor 
bredd av verksamheter och aktiviteter 
riktade främst mot barn och ungdomar. 
Här finns basket, gymnastik, kör- och 
musikverksamhet, läger, internationellt 
arbete, integrationsprojekt och mycket 
mer, allt under ett tak vilket ni kan 
läsa mer om i denna tidning. Även om 
verksamheterna har skiftat genom åren 
så är idén densamma som när KFUM 
bildade i mitten av 1800-talet: att ge 
barn och ungdomar en värdefull fritid 
med möjlighet att växa som människa.

KFUM är inte statiskt utan förändras 
med tiden utefter de behov som finns 
bland barn och ungdomar. Därför skiljer 
sig också olika KFUM-föreningar åt när 
det gäller inriktningen, men det som 
förenar är värdegrunden. Är man med 
i KFUM ska man känna sig trygg och 
välkommen oavsett åsikter, tro och 
sexuell läggning.

Jag var delegat på YMCA:s världs-
rådsmöte i somras (äger rum vart fjärde 
år). Under en vecka i Thailand fick jag 
då möjligheten att träffa KFUM-are 
från världens alla hörn (finns i drygt 
120 länder) och slå fast de fyra årens 
kommande strategier. Den övergri-
pande tesen var Empowering Young 
People, dvs att inte ge de unga makt 
utan ge de unga förutsättningar att 
själva ta makt och ansvar över både 
sin egen och andras situation. Det blev 
många lärorika samtal om detta under 
veckan. Vi i Sverige har problem att ta 
tag i men i jämförelse med många andra 
länder i världen ter de sig rätt små. 
I flera länder ligger fokus för KFUM på 
mat för dagen, arbete och utbildning, 
stora problem med våld, människo-
handel m.m. Och frågor som för oss är 
självklara, t ex människors lika värde, är 

inte självklart, i vissa länder går lagstift-
ningen till och med emot detta. Men alla 
kunde vi ändå lära av varandra i arbetet 
med Empowering Young People, även 
om det skiljer sig åt hur vi i vardagen 
tar oss an dessa frågor. Respekten och 
ödmjukheten i samtalen inför våra 
olika utmaningar vilade på den gemen-
samma värdegrund som KFUM står för, 
vilket blev väldigt konkret och tydligt 
på denna konferens. Att vi tillhör en 
världsorganisation är en enorm tillgång 
och ger våra medlemmar både anade 
och oanade möjligheter till kontakter 
och erfarenheter långt från vår vardag.

Det fanns många erfarenheter och 
lärdomar att ta med sig hem när vi nu 
arbetar vidare med de utmaningar som 
KFUM Central står inför. Först och 
främst ska vi fortsätta med den mycket 
uppskattade verksamhet vi har och 
utveckla den. Det som är bra kan också 
bli bättre. Men vi ska också bygga för 
framtiden, faktiskt rent bokstavligt. Vi 

har kommit långt i planerna tillsam-
mans med Stockholm Stad att bygga ett 
nytt idrotts- och kulturcenter vid Tors-
plan som ni kan läsa om längre fram. Det 
skulle innebära ett enormt lyft inte bara 
för vår förening utan för många barn 
och ungdomar i Stockholm vilka vi kan 
erbjuda en trygg och välkomnande miljö 
med många aktiviteter. Planerna är inte 
helt spikade även om vi har kommit 
långt och vi hoppas kunna få vår mark-
anvisning under kommande vår.

KFUM Central är en förening där 
det finns möjligheter som få andra 
föreningar kan erbjuda. Den bygger 
på det ideella engagemanget så det är 
vi medlemmar som har ansvaret för 
att utveckla föreningen för framtiden. 
Det är därför så viktigt att vi hela tiden 
arbetar för och med unga människor 
och deras möjligheter att både ta makt 
och ansvar för framtiden. Empowering 
Young People är inte bara ett slagord, 
det är en förutsättning.

Bengt Arwén

Ordföranden har ordet

Ordförande, KFUM Central
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Det är varmt och soligt. 
Skräckblandad förtjusning 

hörs i hög volym från en nyvält 
jolle i lagunen, och en fnissattack 
har drabbat ett gäng nyfunna 
vänner inne i en av hyddorna med 
badkläder hängande ut genom 
fönstret. Ingen kommer behöva 
använda regnkläder på den här 
ön på många veckor, men det vet 
vi ingenting om ännu. Sommaren 
har precis börjat. 90 barn är på 
läger på ön, och när sommaren 
2018 är slut har 395 barn och 
ungdomar fått uppleva en magisk 
lägersommar på Ängsholmen.  
Men det är inte bara barn på ön. 
Sammanlagt cirka 150 ledare har 
under sommaren lagt en eller 
flera semesterveckor på att ta 
hand om alla lägerdeltagare. Lärt 
dem paddla, gett dem trygghet, 
gjort spektakulära fjäderskulp-
turer eller tagit med dem på hajk.  

De flesta ledare har själva varit 
päron ( ja, lägerdeltagarna på 
Ängsholmen kallas så). Sen har 
de gått ledarutbildning på ön, 
praktiserat och till slut blivit full-
fjädrade lägerledare de också. En 
del ledare rycks med av kompisar 
och sätter sin fot på ön först som 
vuxna, och en del tar en paus 
några år och kommer tillbaka när 
de bildat familj och kan ta med 
sina egna barn ut på ön. Det är en 
salig blandning helt enkelt. En av 
dem är Julia Lybecker 22 år från 
Upplands Väsby. Hon pluggar i 
vanliga fall till socionom i Norr-
köping, men just nu basar hon 
över 32 ledare som lägerchef på 

period 1, en lägervecka för de lite 
yngre barnen, 8-11 år.  

– Jag kan inte tänka mig en 
sommar utan Ängsholmen. 
Sommaren startar inte utan en 
vecka på ÄH, säger hon med ett 
leende. 

Julia är ett typexempel på 
någon som växt upp med Ängs-
holmen.  

– Min mammas kompis var 
först ut av oss till Ängsholmen 
och har sedan dess sett till att vi, 
deras barn, fick åka ut när vi blev 
tillräckligt gamla. Jag började åka 
ut till Ängsholmen när jag var 8 
och har varit ute nästan varje år 
sedan dess. Jag har konfirmerats 
här, gått Skeppis- och Praktisut-
bildningarna och sedan jobbat 
som ledare både i köket, som 
hyddis och nu 14 år senare som 
lägerchef. 

För de oinvigda: Skeppis är man 
när man är 16 år och går Ängs- 
holmens ledarutbildning. Året 
därpå kan man åka ut som praktis 
– praktiserande ledare, för att 
sen, när man är 18, bli ledare. Som 
hyddis till exempel. Då är man 
ledare för en grupp med barn i en 
hydda och är med dem under hela 
lägerperioden.  

– Ur ett ledarperspektiv är 
det något av en oas där man får 
en paus från stadslivet. Man får 
snabbt ansvar som ung, vi litar mer 
på ungdomar än vad man kanske 
gör i andra delar av samhället. 
Och eftersom Ängsholmen går så 
bra verkar ju det vara en vinnande 
modell, säger Julia.  

Och ja, Ängsholmen går bra. 
Sommarlägren är otroligt popu-
lära och platserna tar slut på 
ett par minuter när de släpps i 
februari. Vilket såklart är roligt, 
men det finns en inneboende 
problematik i det, och det är ju 
att alla som vill åka på läger inte 
får plats. Men varför är lägren så 
populära tror Julia?  

– Någonstans är det en bland-
ning av allt det vi gör här ute. Det 
blir en frihetskänsla för barnen 
att komma ut på Ängsholmen. 
De växer av att kunna göra saker 
själva som mamma och pappa 
kanske gör åt dem annars, som 
att byta sängkläderna. Det är en 
trygg och säker miljö där barnen 
kan prova sina vingar, att kanske 
våga segla själv för första gången, 
busa på nätterna när ledarna 
låtsas som att de inte ser etc. Alla 
ledare har ett stort engagemang 
för barnen, men vi är varken deras 
föräldrar eller lärare vilket ger oss 
en väldigt fin och unik relation till 
dem.  

Varför lägger du din sommar på 
att åka ut hit och jobba, vad ger 
det dig som vuxen?  

– Ängsholmen har gett mig 
väldigt mycket. Mitt själv- 
förtroende växer här ute varje 
sommar! Jag utmanas varje år 
på nya sätt. Allt från mina båt- 
kunskaper till att få ett ledset 
barn att vilja äta eller hantera en 
konflikt. Ängsholmen ger mig en 
unik plattform att växa på som 
inte alla hemma i stan har samma 
möjlighet till. 

Ungt ledarskap – 
ett framgångskoncept



Julia Lybecker och lägerkollegan Evelina Bergman Laurén.
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    Vad kan vi göra 
för integrationen? 

Har du koll på vårt internationella 
arbete? Under ledning av KFUM 

Centrals internationella arbetsgrupp 
driver föreningen flera projekt för att 
främja fred, hållbarhet och mänskliga 
rättigheter på den lokala och globala 
arenan. Detta gör vi bland annat genom 
internationella utbyten, ledarskapsut-
veckling samt att stödja projekt som 
medlemmarna vill driva.

Ett framgångsrikt projekt har under 
2017-2018 varit ”Läxhjälpen”, en 
mötesplats där nyanlända kan prata 
och träna på sin svenska tillsammans 
med ideella på Folkuniversitet en gång 
i veckan. 

Ett annat är utvecklingsprojektet 
med YWCA Livingstone i Zambia som 

du kan läsa om på sida 10.
Internationella arbetsgruppen har 

också arbetat med internationella 
lägerutbyten, konferenser och utbild-
ningar.

Internationellt arbete Invandring och integration är en av de 
viktigaste och mest aktuella frågorna 

för unga just nu. Flera projekt och verk-
samheter för integration drevs redan 
inom föreningen, men kunde vi kanske 
göra mer? Den diskussionen väcktes allt 
oftare i föreningen och tillsammans med 
medlemsföreningarna tog diskussion- 
erna fart och ett gemensamt projekt tog 
form.

Tillsammans med medlemsfören-
ingarna togs det därför fram en plan 
för arbetet och för ett år sedan antog 
styrelsen projektet ”Integration och 
hälsa”. Ett projekt som syftar till att inte-
grera unga vi inte når idag i våra befintliga 
verksamheter, men också att skapa en 
större bredd av meningsfulla aktiviteter 
och aktiv sysselsättning för nyanlända 
barn och ungdomar. Ett bevisat mycket 
bra sätt för integration i det svenska 

Brinner du för globala frågor och 
vill veta mer om vad vi på KFUM 
Central har för internationella möj-
ligheter att erbjuda? Eller är du 
intresserad av att engagera dig i 
något av våra integrationsprojekt? 
Både gamla och nya medlemmar, 
gammal eller ung är varmt väl-
komna. Tveka inte att kontakta oss 
på: sandra@kfum.central.se
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samhället. Det ger också nya medlemmar 
och ledare till föreningen.

Idéburet Offentligt Partnerskap
Tillsammans med Norrmalms 

stadsdel tecknades i januari ett treårigt 
avtal om att driva ett idéburet offentligt 
partnerskap (IOP), som syftar till att 
få ut de nyanlända barn och unga som 
bor i stadsdelen i aktiviteter. Förutom 
den verksamhet vi själva bedriver inom 
våra olika medlemsföreningar syftar 
projektet till att via uppsökande verk-
samhet samarbeta med andra föreningar 
och aktörer i närområdet som erbjuder 
annan idrotts-och kulturverksamhet.

En projektledare anställdes, Sandra 
Johansson, som rivstartade med lite 
olika sommaraktiviteter för målgruppen, 
och som nu försöker kartlägga områdets 
föreningsliv för att gemensamt kunna 

ta emot ungdomarna utifrån deras 
intressen och behov.

– Intresset är jättestort från både de 
nyanlända och föreningarna, men det 
måste samlas ihop och det hoppas jag vi 
lyckas med under hösten, säger Sandra.

Statsbidrag
Vi har också fått beviljat statsbidrag  

för att göra en utredning kring hur 
vi kan jobba med integration i våra 
verksamheter för ungdomar från hela 
Stockholmsområdet. Det är Delega-
tionen mot segregation som anslagit 
pengar för ideella organisationer som vill 
arbeta mot segregation. Där kommer en 
projektledare att tas in under hösten för 
att göra en utredning och ett pilotprojekt 
som förhoppningsvis kan ta fart framåt 
vintern. Där är tanken att rekrytera och 
erbjuda unga ledare från målgruppen ett 

mentorprogram där man går vid sidan 
av en erfaren ledare, samtidigt som 
personen genomgår en individuell ledar-
utbildning under organisationens regi. 
Dessa ledare kan i sin tur fungera inte 
bara som ledare i den medlemsförening 
de väljer att verka i, utan även som före-
bilder och rekrytera nya medlemmar till 
verksamheterna.

– Det är jätteroligt att vi som fören-
ing får det här förtroendet från inte bara 
stadsdelsnämnden utan även Delegatio-
nen mot segregation. Inom KFUM Cen-
tral ryms fantastiska verksamheter och 
jag tror att vi med dessa satsningar verk-
ligen kan lyfta oss en nivå till och kan 
göra en riktig skillnad för ännu fler unga i 
Stockholm, både våra befintliga medlem-
mar och nya, säger Nils Haag, förenings-
sekreterare KFUM Central.

    Vad kan vi göra 
för integrationen? 

Sköna Dar, 2018
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Vi har ett nytt internationellt 
utvecklingsprojekt! I början av maj 

2018 tecknade KFUM Central en över-
enskommelse med YWCA Livingstone 
i Zambia. Projektet innebär att KFUM 
Central står för finansieringen av åtta 
unga människors skolutbildning under 
tre år. Eleverna, som inte har möjlighet 
till egen finansiering av sin skolgång, 
rekryteras av YWCA Livingstone ur det 
lokala fotbollslaget FC Golden Stars. 
I  Zambia erbjuds visserligen fri sjuårig 
skolgång, men skolorna kräver ändå in 
avgifter för eleverna och de förväntas 
också ha skoluniform och skor samt 
visst material. Kostnaden för en elevs 
skolgång är cirka 1000 kr per år, pengar 
som många familjer inte har i ett land 
där cirka 40 procent av befolkningen 
lever i extrem fattigdom. 

Idén bakom projektet kom från 
Emma Grzechnik Mörk från Uppsala 
KFUM, som under ett halvår arbetat 
som ungdomspraktikant för YWCA 
Zambia i Livingstone. Hon presente-
rade ett förslag till en ”School foun-
dation”  där eleverna förväntas både 
träna och sköta sin skolgång. YWCA 
Livingstone sköter det administrativa 
och KFUM Central ansvarar för att 
pengarna samlas in. Denna gång gick 

det fort, kontakterna togs med en gång 
och några veckor senare hade samar-
betsavtalet upprättats, eleverna valts ut, 
skoluniformer och skor handlats in och 
eleverna satt i skolbänken. 

Christine Mutema, som är ansvarig 
för projektet från YWCA Livingstone, 
berättar att utvecklingen har gått 
snabbt fram för eleverna. Bara att ha 
skor på fötterna och hela kläder har ökat 
självkänslan hos dem, att inte behöva 
framstå som fattiga bybor inför de 
andra eleverna. Hon meddelar att hon 
känner stor glädje över systerskapet 
med KFUM Central och den möjlighet 
detta ger. 

KFUM Central har börjat i en liten 
skala med detta projekt. Dels för att 
faktiskt ro iland det, helt med ideella 
krafter och dels för att se hur samar-
betet fungerar. Nu under hösten 
kommer vi att få de första rapporterna 
från studenterna och uppföljning från 
YWCA Livingstone. Vi fortsätter att på 
olika sätt bedriva vårt insamlingsarbete 

under den angivna tidsperioden om 
tre år. Kanske utökas projektet, kanske 
tar det en annan form utöver finansie-
ringen av studierna. 

Vi är en liten grupp inom KFUM 
Central som arbetar med detta inter-
nationella projekt. Ett projekt som gör 
skillnad för de individer de berör, som 
får möjlighet att utvecklas till sin fulla 
potential, dels genom sin skolgång men 
även motiveras till att fortsätta sin 
fotbollsträning. Ett projekt som också 
ger oss från KFUM Central större insikt 
om YWCA Livingstones viktiga arbete 
med unga människor. Projektet ger oss 
också möjlighet att se oss själva i ett 
större sammanhang genom att tillhöra 
de våra två världsomspännande organi-
sationerna YWCA och YMCA.  

Vill du vara med och bidra? Alla bidrag 
tas tacksamt emot och kommer att göra 
skillnad, då det går oavkortat till YWCA 
Livingstone! Du kan betala antingen till 
BG: 623-0056 eller SWISH: 1232288314. 
Märk betalningen: *Zambia school* 

Vill du vara med och arbeta med projektet? 
Kontakta Anki Ericson på: 
anki.ericson@comhem.se

Skolprojekt i Zambia
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Trots att KFUM är en ungdomsför-
ening har det visat sig svårt att få 

unga att sitta i styrelser och ta andra 
förtroendeuppdrag. En medlemsfören-
ing som dock har lyckats med detta är 
föreningen KFUM Centrals Barn- och 
Ungdomskörer. 

Mellan en familjesemester och en 
musikfestival lyckas vi hugga tag i 
Klara Strålin på en av hennes fåtal fria 
dagar den här sommaren. Hon är 16 år, 
läser naturvetenskapsprogrammet 
med körsångsprofil på Kungsholmens 
Musikgymnasium, kommer från en 
livstid av sång och ett decennium av 
körer. Och är styrelseordförande i 
föreningen KFUM Centrals Barn- och 
Ungdomskörer.  

– Att vi är flera unga i styrelsen gör 
att vi på våra möten får höra både äldre 
och yngre röster, och jag tror att det 
är viktigt att man får ta del av olika 
perspektiv. Men det behövs såklart 
vuxna också, det är svårt att skriva på 
kontrakt och ha kontakt med banker 
när man inte fyllt 18, säger Klara.   

Att sitta i en styrelse är en sak, men 
Klara tog dessutom på sig ansvaret som 
ordförande.  

– När jag fick frågan om att bli 
ordförande funderade jag lite först, 
men jag kände att jag skulle lära mig 
mycket på att ha det ansvaret, och det 
vore roligt att lära sig mer om arbetet 
bakom kören och hur föreningen fung-
erar, säger hon. 

En som aktivt arbetat för att upp-
muntra medlemmarna att ta plats i 
styrelsen är Lotta Wilund, körledare i 
föreningen.   

– Genom åren har jag i mina olika 
yrkesroller sett otaliga bevis för hur 
otroligt betydelsefullt och utvecklande 
det är när ungdomar får förtroendet att 
ta plats. Det är utvecklande inte bara 
för individerna, styrelsegrupperna 
och föreningarna i sig, utan även för 
demokratiarbetet i stort.  Vi är mycket 
glada över att ha just Klara som ordfö-

rande eftersom hon, förutom att vara 
en utmärkt ordförande, på ett tydligt 
och strukturerat sätt alltid tillför 
ungdomsperspektivet i våra samtal och 
diskussioner och på så sätt för medlem-
marnas talan. Och det är klart att detta 
är oerhört viktigt för oss eftersom vi 
är en barn- och ungdomsorganisation, 
säger Lotta.  

Körföreningen är en ung förening 
som bildades 2017. Den växer och ut-
vecklas hela tiden och Klara vet hur 
hon vill att föreningen ska vara.   

– Jag skulle vilja att det i vår förening 
finns körer som medlemmarna vill vara 
med och sjunga och utvecklas i. Det ska 
vara en plats där man kan få nya vänner 
och få lära sig nya saker inom körsång. 
Sen tänker jag också på att det är roligt 
om körföreningen kan växa och få fler 
att sjunga i kör.   

Det pågår en diskussion om ungas 
representation och rösträtt i KFUM 
Central just nu, bland annat diskute-
ras åldern för rösträtt på årsmötet som 
idag är 17 år. Klara hade med andra ord 
inte rösträtt på årsmötet i april men 
var där tillsammans med ungdomsfo-
rum som argumenterade för att sänka 
rösträttsåldern.  

– Jag tänker ju att det skulle vara bra 
med en rösträttsålder som är yngre än 
17 år. Sen vet jag inte exakt hur låg den 
borde vara, men någon gång i tonåren 
tycker jag. På ungdomsforum som jag 
åkte på, då fick jag verkligen förstå att 
vi som är under 17 har mycket att säga 
och har åsikter. Vi kan reflektera över 
frågor och säger ingenting bara för att, 
utan kan verkligen tänka igenom beslut 
och förstå vad olika frågor handlar om, 
säger hon och fortsätter; 

– Det är viktigt med olika perspektiv, 
att människor i olika åldrar får komma 
med sina åsikter. Då får man en 
helhetsbild av vad folk tycker. De flesta 
medlemmar är ju unga så det är konstigt 
att unga inte ska få rösta eftersom det 
ofta är dem besluten handlar om. 

Möt ordförande Klara, 16 år
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SM i Helsingborg, där elittruppen tog hem ett silver.

Trampbåtstur ute på 
Ingarö! 

Sköna Da
r.

Över 500 besökare 
blev det i år på Sköna Dar.

Leo tog brons i hopp,och kom sexa i manlig  artistisk gymnastik!
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Leo tog brons i hopp,och kom sexa i manlig  artistisk gymnastik!

Sommarminnen2018

Youth Empowerment 4 good!

Ett av många vackra tempel i Chiang Mai.

Världsrådsmöt
e i Chiang Ma

i 

i sommar med 
1200 deltagar

e 

från 80 lände
r.

13Basketsom
marläger 

i 

Oskarsham
n, 10:e å

ret i rad
.
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KFUM Central har i mer än 
10 år arbetat med att realisera 

planerna på en idrottsanläggning 
i Stockholm. Men det är mer än 
en idrottsanläggning vi vill bygga, 
det är en mötesplats. För unga från 
hela norra Stockholmsområdet. 
En plats där man kan mötas, växa, 
odla sina passioner och finna nya 
vänner och förebilder.   Vi vill 
skapa en plats som ger alla unga 
lika möjlighet att utvecklas till sin 
fulla potential.

Efter många turer och flera 
olika aktuella tomter fick fören-
ingen i maj en tidig markreser-
vation för en mindre arena nära 
Torsplan. Läget på tomten i den 
framväxande Hagastaden  har 
sina fördelar med sin närhet 
till Karlberg och den planerade 
tunnelbanan (Gula Linjen 
från Odenplan) precis framför 
tomtens nordöstra del. 

Just nu pågår arbetet med att 
utreda tomten vid Torsplan – 
vilka förutsättningar har den och 
vad har vi möjlighet att skapa där? 
Staden har uppmanat föreningen 
att hitta en samarbetspartner i 
projektet och just nu träffar vi 

flera bygg- och fastighetsutveck-
lingsföretag som vi skulle kunna 
kroka arm med för att utveckla 
tomten. Den mindre arenan som 
vi jobbar för att bygga kommer 
inte få stå som en egen byggnad 
utan staden förväntar sig att den 
ska integreras i en större bygg-
nation vars ”gestaltning över-
ensstämmer med övriga Haga- 
staden”. Staden har dessutom 
ett stort behov av de intäkter en 
sådan exploatering skulle ge. Det 
innebär att de vill att vi bygger 
under t.ex. kontor eller bostäder.   

I höst kommer föreningens 
styrelse fatta beslut om vilken 
byggaktör vi väljer att gå vidare 
med.  Beslutet fattas utifrån 
ett antal ställda kriterier där vi 
bland annat tittar på bolagets 
filosofi och uppförandekod, 
vilket affärsupplägg de tänker sig  
(t.ex. om föreningen ska hyra 
eller äga lokalerna), hur de tänker 
sig ytorna och dess funktion 
(t.ex. storlek och publikkapacitet 
på bollhallen), ytsmarthet och 
samutnyttjande, samt ekonomi 
och affärsuppgörelse på detta.  

Samtidigt kommer föreningen 

fortsätta träffa Stockholm stad 
för fortsatt utredningsarbete. 
Efter val av samarbetspartner 
kommer vi tillsammans med 
den ta fram en exploaterings-
skiss att presentera för staden. 
Då kan både föreningen, bygg- 
aktören och staden se om man vill 
gå in i skarpt läge med byggandet.  

Arbetet pågår också med att ta 
fram en ekonomisk kalkyl samt 
utreda tillsammans med medlem-
marna vad vi ska ha i huset. Vad 
har föreningen för behov och hur 
ska vi nyttja ytorna? Det arbetet 
fortsätter utifrån de nya förut-
sättningarna med en ny tomt 
och återupptas under hösten 
för att ta fram fler detaljerade 
användningsområden, behov och 
innehåll. I det drömscenario som 
vuxit fram under arbetet med 
Hagaparkshallen har föreningen 
skissat på 10.000 m2 som ska 
innehålla en stor bollhall med 
läktarkapacitet, en gymnastik- 
hall, musikrum, ytterligare 
lokal för rörelse och kafé samt 
annat som behövs, till exempel 
förråd, vaktmästeri och teknik- 
utrymmen. 

En mötesplats för unga på gränsen 
mellan innerstaden och ytterstaden

Detaljplan 3 är den sista etappen av Hagastaden och inrymmer bl.a. den tomt där vi fått en tidig markreservation.

Lägesrapport för KFUM Centrals 
idrotts- & kulturcenter
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• Vi ser att mötesplatser och utrymme för idrott är ett av de stora behoven hos unga i Stockholm idag. 
• Vi anser att en fristående obemannad idrottshall inte tillgodoser de behov av trygghet, integration 

och förebilder som unga har.  
• För att vi kan. Vi har turen att vara en gammal förening som redan på 1800-talet hade medlemmar 

som såg till att ursprungsföreningarna investerade i fastigheter och kommersiell verksamhet vilket har 
gjort att vi idag har resurser.  

• För att vi ska. Vi är en ideell förening som verkar för och med unga för att tillgodose unga människors 
aktuella behov. 

Det ser inte mycket ut för världen nu, men tomten framför det vita huset i mitten kan komma att bli något mycket vackert. (Obs, inringat område är ungefärligt.)

Varför vill vi detta?

”
Är det något vi vet hur en gör så är det mötesplatser. KFUM-rörelsen arrangerar 
hundratals mötesplatser varje dag. Genom basket, på fritidsgården, mötesplatser 
på en utbildning om psykisk ohälsa, i styrelserummet, i kören, i kåren, på fjället, eller 
i gymnastiksalen. Vi kan mötesplatser och den kompetensen ska vi ta tillvara på. För 
den behövs i vårt samhälle. Om vi möts över gränser skapas nyfikenhet, kunskap, 
respekt, tillit. Och ett samhälle som bygger på de värdena är ett starkt samhälle.”

Ur KFUM Sveriges nationella strategi ”What We Want” som beskriver organisationens fokus fram till år 2025. 
Fokus för strategin är Inkludering, Identitet och Makt samt Jämställdhet. 
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KFUM CENTRAL BASKET
Klubben som växer och växer
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Svårt att hitta ledare. Svårt att 
få unga att röra på sig. Svårt att 

behålla tonåringar, särskilt tjejer. 
Svårt att hitta halltider. Svårt att 
få vi-känsla.

Det är svårt att driva förening 
nu för tiden.

Men när de flesta föreningar 
kämpar i motvind i tuffa tider 
är det en förening som går som 
tåget. KFUM Central Basket ökar 
ständigt sitt medlemsantal och 
man lyckas bättre än de allra flesta 
att behålla tonårigar längre i verk-
samheten.

Även om hallbristen i Stock-
holm gjort att man blivit tvungna 
att lägga ner sina division 1-lag 
till förmån för ungdomsverksam-
heten, så är det en av få motgångar 
som föreningen stött på de senaste 
åren. Så vad är framgångsreceptet?

– Framför allt har vi lärt oss 
vår föreningsläxa, säger Svante 
Bengtsson, KFUM Central Baskets 
ordförande sedan 2006. Vi har 
börjat från början och kommit 
fram till vilka vi är och vad vi ska 
syssla med. Skrivit ner tydligt mål 
och syfte med föreningen, gjort en 
ordentlig verksamhetsplan.

Svante började själv spela 
basket i Central i fjärde klass på 
70-talet och återkom 2002 som 
basketförälder.

– Allt som varit den speciella 
KFUM Central-känslan hade då 
försvunnit. All historia var borta. 
Klubben hade blivit en margina-
liserad verksamhet när all energi 
hade gått in i elitsatsningen 
Stockholm Capitals. När jag blev 
ordförande började jag med att 
rebranda föreningen och dra oss 
ur Capitals, berättar Svante.

2006 hade KFUM Central 
basket 164 medlemmar. Just nu är 
de 1048 och en av Stockholms tio 
största idrottsföreningar.

– En annan stor del i vår fram-
gång är vår sportchef Victor Sund-
qvist. Han började 2008 och är en 
ovanligt kompetent person på den 
posten. Han står för bl.a. Central- 
akademin – vår utbildningsstege, 
han har även skapat en tydlig 
struktur i föreningen vilket i sin 
tur bidrar till sammanhållningen, 
säger Svante.

 
Föreningen har också gynnats 
av att demografin har ändrats 
i centrala Stockholm. KFUM 
Central Basket rekryterar 
sina spelare på Norrmalm och 
Östermalm, och där finns allt 
fler ungdomar tillgängliga efter 
att i större utsträckning barnfa-
miljer flyttat in under det senaste 
decenniet. Basketen som sport är 
i sig också en framgångsfaktor. 
Sporten växer och av Stockholms 
tio största idrottsföreningar är i 
dag tre basketklubbar. 

– Det är en bit kvar till 70-talets 
rekordnivåer, men sporten ser en 
tydlig positiv utveckling och är 
dessutom en av de sporter som 
lyckas bäst med att ha utövare 
av båda könen samt integrera 
barn och unga med invandrarbak-
grund, säger Svante.

En sak som gör KFUM Central 
Basket unik som förening är också 
tillgången till ett föreningshus.

–  Det finns en särskild stäm-
ning i klubben, och det beror på 
det här huset! Få andra klubbar 
har en egen hemvist som vi har. 
Det är extremt värdefullt. Många 

av våra spelare identifierar sig 
väldigt mycket med klubben, det 
finns en jättestark vi-känsla, det 
är mer än bara träning. De kan 
komma hit och hänga, spela och 
träffas, säger Svante.

Så var det det där med ledare. 
Hur behåller man tonåringarna 
som spelare – och får dem att växa 
in i ledarrollen? KFUM Central 
Basket har ett ledarprogram som 
startar redan i årskurs 7 då man 
kan börja som trainee – att vara 
hjälpcoach till en äldre coach. 

Man går en första ledarutbild-
ning av flera som hålls inom den 
s.k. Centralakademin som hålls 
i samarbete med Sensus. Som 
trainee kan man också tjäna ihop 
till ett litet bidrag till USA  -resan 
som arrangeras varje sommar för 
de som just gått ut sjuan. Spelarna 
börjar tillsammans samla in 
pengar till resan redan på hösten i 
sexan. USA-resan har nu arrange-
rats i fem år och blir en fantastisk 
basketupplevelse för spelarna.
 
KFUM Central Basket är just 
nu något av en framgångssaga, 
men vad säger Svante Bengtsson 
om framtiden?

– Vi tror att vi kan bygga en 
av Sveriges bästa tonårsverksam-
heter, men det kommer ta några 
år och i värsta fall kommer det 
inte att lyckas nu när magneten 
i division 1-lagen är borta. Vi 
ger bort spelarna till andra 
klubbar nu när de fyller 19, men 
förhoppningsvis klappar deras 
Centralhjärtan så att de kommer 
tillbaka när vi har möjlighet 
att åter starta upp senior- 
verksamheten, säger han.

”Det finns en särskild stämning i klubben och det beror på det här huset!”
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Över 130 år av verksamhet. Otaliga SM- 
medaljer inom gymnastikens alla grenar. 

KFUM Gymnastikavdelningar är vår äldsta 
medlemsförening, och en av Sveriges äldsta 
gymnastikföreningar. 

Med drygt 300 medlemmar mellan 5  och 
nästan 30 år så krävs det mycket tid och utrymme i 
gymnastikhallar för att kunna hålla igång. Framför- 
allt när det satsas på elitnivå och internationella 
medaljer står på spel. Det är yta och tid som inte 
finns till idag.

Det gäller att se sig noggrant för när en korsar 
mattorna i gymnastikhallen vid Gullmarsplan. 
Inte nog med att det är alldeles för många 
personer på en alldeles för liten yta, dessutom 
sprintar de imponerande snabbt på sina vägar 
till pallar och plintar. De snabba stegen hörs inte 
förrän de bara är meter ifrån en, då den kakafoni 
av musik från diverse olika håll är öronbedö-
vande. Ett snedsteg är potentiellt livsavgörande, 
för både springande gymnaster och för (exem-
pelvis) en förvirrad fotograf. Nu är det inte 
säkerhet som ligger i fokus när det kommer till att 
vilja bygga fler gymnastikhallar, fastän en lekman 
nog känner så. Det handlar snarare om att inte 
kunna expandera verksamheten, att inte kunna 
tillgodose träningsbehov och att inte kunna maxa 
inför tävlingar.  

– Föreningen har aldrig tillräckligt med hall-
tider för att våra grupper ska kunna träna i den 
utsträckning som vi önskar och behöver utifrån 
den tävlingsnivå som de ligger på. Vi delar alltid 
hallar med andra grupper och föreningar. Att 
dela är inget problem inom rimliga gränser, 
men för våra trupper till exempel så är det vissa 
timmar sex grupper om ca 20 gymnaster samti-
digt i en hall som ska träna. Det är vansinnigt 
mycket folk, säger Tova Sörén, huvudtränare för 
juniortruppen, KFUM GA.

–Det är svårt att hålla fokus och ljudnivån 

är olidlig i hallen då. Detta kan ju vara direkt 
farligt med tanke på de avancerade volter som 
våra seniorer utför. Då krävs total skärpa och 
koncentration. Trängsel och folk som springer i 
vägen – det är lätt att gymnasterna krockar med 
varandra. När det är svårt att hålla fokus ökar 
chanserna till misslyckade övningar, säger Tova. 

Det är drygt 32000 personer per idrottshall 
i Stockholm, det visar en rapport beställd av 
Stockholms idrottsförbund. Två överfyllda 
Globen. Inte undra på att det blir tajt mellan 
mattorna. Vilket i sin tur medför andra problem.  
Motsvarande siffra för Göteborg är under 
13 000, blott ett Scandinavium.

– Redskapen räcker aldrig riktigt till alla 
gymnaster varför kvalitén på träningen sjunker.

Detta håller Jakob Huss, huvudtränare för 
den manliga eliten på KFUM GA, med om.

– Om hallbristen minskade hade vi kunnat 
ha större frihet att planera träningarna som 
vi ville. Dessutom hade vi sluppit plocka fram 
och bort redskap varje dag, vilket äter upp ca 
30 min träningstid per dag. I övrigt behöver vi 
träna väldigt sent på kvällen och så har det varit 
så länge jag kan minnas. Att arbeta och börja 
jobbet kl 06:00 och sedan komma hem 22:30 
efter sin träning är inte ett framgångskoncept 
för elitträning.

Hallbristen sträcker sig längre än bara till 
krockande gymnaster. En annan medlemsför-
ening, KFUM Central Basket, var tidigare i år 
tvungna att lägga ner sin elitsatsning på grund 
utav platsbrist. 

KFUM Central fortsätter vårt decennium 
långa arbete med att bygga en ny hall och just nu 
rullar det på bättre än på länge. Mer om det kan 
du läsa på sida 14-15 där vi går in på detaljerna 
kring det nya idrotts- och kulturcentret som just 
nu ligger i görningen!

Den stora hallbristen
”Ljudnivå som rent ut sagt är en sanitär olägenhet.” 

18
Bild 1: Seniortruppen på tävling. 
Bild 2 & 3: En vanlig kväll i 
Enskedehallen. Seniortruppen 
delar utrymme med fem andra 
träningsgrupper när de laddar inför 
att försvara sitt SM-guld.
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”Blive detta ett gott och kärt hem för svenska ynglingar, en plantskola till danande av ädel karaktärsfast-
het hos svenske män. Gudsfruktan och tro må inom dessa murar råda främst, hållas högst av allt, men 
ock därjämte övas alla kristliga dygder. Måtte människokärlek, fosterländskhet samt vördnad för överhet, 
för lag och rätt troget vårdas av de unga. Äntligen, men ej minst, må städse ärligt sanningssökande och 
välvilligt fördragsamhet här giva varandra handen. Då skall helt visst hemmet gå en lyckosam framtid till 
mötes och den verksamhet, som från i dag därinom övas, ej sakna Guds välsignelse. Ske alltså!”

–H. M. Konung Oscar, inskription 21 april 1898.
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Texten ovanför huset till vänster 
visar vad som stod i Norrlandssalen 

i föreningens hus på hörnet av Birger 
Jarlsgatan och Snickaregatan. Det vill 
säga där som vi på KFUM Central höll 
till förr i tiden.

När KFUM:s M stod för män istället 
för människor.

Det var en annan tid.  

Vägen till att bygga vårt första fören-
ingshus – det vill säga det ståtliga hus 
ni ser på bilderna – hade kantats av 
analyser som berörde byggnadskostnad 
och var det optimala geografiska läget 
för byggnationen var någonstans, 
utifrån var medlemmarna bodde 
någonstans. Den hade likaså kantats 
av kungligheter, hela toppen av kronan 
var nämligen med och donerade för att 
kunna bygga föreningshuset. 

”Konung OSCAR och drottning 
SOPHIA lämnade 5.000 kr. Prinsen och 
prinsessan BERNADOTTE bidrogo med 
lika belopp i form av en diamant, som vid 
försäljning inbragte nämnda summa. Detta 
var ingalunda det enda bevis på offervilligt 
intresse som vi fått mottaga från prinspa-
rets sida. I helg och söcken deltar prinsen i 
verksamheten, ej minst i bibelsamtalen och 
har alltid något av verkligt värde att giva.” 
(ur ”K.F.U.M I Stockholm genom femtio år 
1884-1934”)

Det blev slutligen klart och invigdes 
1898 – det var även då som H.M. Konung 
Oscar II höll det invigninstal som före-
vigades i Norrlandssalen.

När K.F.U.M. i Stockholm – tiden 
före ”Central” lades till – fyllde 25 år, var 
året 1910. Datumet var den 28 april och 
H.K.H. Prins Oscar hedrade öppnings-
ceremonin med sin närvaro. Vad som 
då firades var även öppnandet av Hotell 
Excelsior som ni kan se på den svartvita 
bilden här bredvid. 

[Från latinets Excelsus som betyder 
”Höjd”, så betyder Excelsior ”Högre” 
eller ”Mot höjden”], KFUM Centrals 
första men absolut inte sista hotell. 

1972 byggde  nämligen våra 
ursprungsföreningar KFUK Central 
och KFUM Central KoM Hotell – där 
”KoM” kort och gott stod för ”Kvinnor 
och Män”. Ett hotell som än idag aktivt 
och framgångsrikt drivs för att kunna 
finansiera vår förening. 

Numera under namnet Best Western 
Kom Hotel och är tillsammans med 
nuvarande föreningshus beläget på 
Döbelnsgatan 17.

Och nu är det dags igen! 110 år 
efter invigningen av Hotell Excelsior 
kommer nämligen ytterligare ett hotell 
att öppnas, den här gången i Solna. 
2020 öppnar dörrarna, läs mer om det 
på nästa sida.

Hotell Excelsior

H.K.H. Prins Oscar  Bernadotte

Hotell Excelsior. Fotograf: Ferdinand Flodin

Ur vår historia:

Vill du läsa mer om vår historia? 
Kolla då in central.kfum.se/historia



NYTT HOTELL!

KFUM Centrals hotell Kom Hotel teck-
nade i juni ett  avtal med  fastig-

hetsbolaget Fabege om att hyra Haga-
huset i Solna. Det är ett kontorshus  från 
50-talet som nu byggs om till hotell. 
Hotellet  i vår regi ska bli fyrstjär-
nigt och rymma hotellrum  och restaurang,  
sociala ytor, arbetsplatser och long stay- 
lägenheter.   

KFUM Central är relativt unik som 
förening som äger och driver hotell. Redan 
1892 invigdes hotell Excelsior i KFUM 
Centrals dåvarande lokaler på Snickarbacken 
i centrala Stockholm. Vårt nuvarande hotell, 
Kom Hotel byggdes tillsammans med vårt 
nuvarande föreningshus och stod klart 1973. 
Kom Hotel består idag av 143 rum och en 
konferensavdelning på 10 lokaler där den 
största tar upp till 100 personer. All vinst från 
hotellverksamheten går till föreningen.  

Bakgrunden till denna nya investering är 
att Kom Hotel i flera år haft i uppdrag från 
KFUM Centrals styrelse att hitta sätt att 
utöka den kommersiella verksamheten och 
därmed öka intäkterna till föreningen. Dock 
så är Stockholm en tuff marknad och fast-
igheter för hotellverksamhet växer inte på 
träd. När vi fick chansen att tävla i den här 
upphandlingen mot flera stora hotellföretag 

tog vi chansen och vårt förslag för hotellverk-
samheten vann! Syftet är att skapa en ännu 
tryggare ekonomi i föreningen, något vi inte 
minst behöver med tanke på hallprojektet.  

– Hagahusets närhet till de inten-
sivt expanderande områdena kring 
Solna station och Hagastaden är 
ett mycket attraktivt läge för hotell- 
etablering. Detta är en oslagbar möjlighet 
för oss att utöka vår hotellverksamhet för 
att säkra våra framtida intäkter till fören-
ingen, säger Henrik Feldhusen, ordförande 
Kom Hotel.   

Hagahuset ligger på Råsundavägen 1, längs 
med motorvägen precis i höjd med infarten 
till Hagaparken och direkt efter Norra begrav-
ningsplatsen. Byggnaden består av två bygg-
nadskroppar, en elva våningars höghusdel 
och en fem våningar hög flygel i vinkel. Den 
uppfördes i mitten av 50-talet och fasaden är 
i ljust tegel. Byggnaden har en rik konstnärlig 
utsmyckning, vid huvud- ingången står en 
bronsskulptur av Stig Blomberg, entrépor-
tarnas glas är skapade av Sven Sahlberg och 
entréhallen innehåller järn- och kopparsmide 
av Helge Johansson.  

Fabege ska nu bygga om huset från 
kontorsfastighet till hotell och vi beräknar 
kunna öppna hotellet våren 2020.  

KFUM Central investerar för framtidens unga. Sedan 
1978 har vi drivit Kom Hotel – nu öppnar vi ytterligare ett 
hotell för att säkra föreningens inkomster i framtiden. 

ÖPPNAR VÅREN 2020!



Basket 

KFUM Central basket har ca 1000 
medlemmar i olika åldrar och med 
lag för de flesta. Vill du börja spela 
basket? Läs mer och anmäl dig här:  
http://www.kfumcentral.se/www/
borja-spela-basket/ 

Vill du vara med?
Vill du göra något mer? Vill du också bli Centralare? Eller känner du någon som borde bli? 

Här är olika aktiviteter som erbjuds inom föreningen och olika sätt man kan engagera sig på. Välkomna! 

Gymnastik  

KFUM-gymnasterna bildades  
redan år 1885 och är en av Sveriges 
äldsta gymnastikföreningar. Också 
den enda med enbart pojk/herr-
gymnastik. Föreningen har familje- 
gymnastik från 3 år med en för-
älder, och gymnastikskola för de 
som är 5 år och uppåt. Sedan finns 
tävlingsgrupper i Manlig Artistisk 
Gymnastik, Truppgymnastik  och 
Powertumbling. Är du pojke och 
intresserad av att börja hos oss på 
KFUM Gymnastikavdelningar kan 
du anmäla dig till vår intresselista 
så hör vi av oss så snart vi har en 
plats för dig.  http://www.kfum-ga.
se/bli-en-kfum-gymnast/   

Läger & lägerskolor 

KFUM Ängsholmen är en förening 
som anordnar läger i Stockholms 
skärgård. Dels sommarläger och 
lägerskolor på ön Ängsholmen  
utanför Värmdö och dels dag- 
läger på Ingarö. Just nu är det långt 
till sommar, men varför inte ta 
med klassen eller en annan grupp 
och åka på klassresa? Mer info på:   
https://angsholmen.kfum.se/lagersko-
la/  

Barn- och 
ungdomskörer 

Våra barn- och ungdomskö-
rer finns för alla från 4 år och  
uppåt och tar emot nya sångare i 
alla grupper inför hösten. En nyhet 
är att det nu också finns en nybör-
jarkör utöver den mer avancera-
de kören för ungdomar 13 år och 
uppåt. Mer info och anmälan på:  
https://barnungdomskorer.kfum.se/ 

Musikverksamhet 
för vuxna 

Ett flertal körer och orkestrar ryms 
inom föreningen. Om du som är 
vuxenvill sjunga i kör eller spela i 
en orkester, kontakta föreningarna 
direkt. Just nu söker till exempel 
symfoniorkestern Pro Musica fler 
stråkmusiker och Stockholm Can-
tus fler tenorer och basar.  
https://central.kfum.se/verksamheter/
musik-kor/  

Seniorer  

KFUK-KFUM Central Senior är 
våra mest erfarna medlemmar. 
Du ska vara minst 40 år för att bli 
medlem, men de flesta har hunnit 
bli 60 och kanske även lite mer.  
Senior har en träff i månaden med 
ett kulturellt ämne och blandade 
föredragsutbud. Annars är träning 
ett stort fokus då man varje vecka 
har träning i gymmet med PT samt 
senioryoga och en gymnastik-
grupp. Medlemskap kostar endast 
100 kr per år. 
Är du intresserad av att bli med-
lem, läs mer här: https://central.
kfum.se/kfuk-kfum-senior/  

Träningscenter 

I vårt nyrenoverade träningscenter 
hittar du ett modernt och fullut-
rustat gym i två våningar, grupp- 
träning och möjlighet att anlita  
någon av våra mycket erfarna per-
sonliga tränare. För bara 199 kr/
mån, plus medlemskap i KFUM 
Central (50-200 kr/år) så får du 
tillgång till hela vårt utbud samt 
omklädningsrum med bastu och 
dusch.  Läs mer på: https://tranings-
center.kfum.se/ 

Engagera dig 
i föreningen 

Vill du jobba som volontär i våra 
integrationsprojekt? Är du intres-
serad av internationella frågor? 
Har du en föreningsidé du vill 
förverkliga? Kontakta vårt kansli 
så berättar vi mer om hur du kan 
engagera dig genom KFUM Cen-
tral. Maila medlemsservice@central.
kfum.se. 
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