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Startar och erbjuder aktiviteter som inte finns 
 
Det brukar börja med att någon frågar om vi har en aktivitet och då säger vi bara JA, säger PIX ordförande 
Sandra Tigerlind. Det är så nya saker växer fram och det är också på det sättet som vi startar upp just det 
som är efterfrågat och det som ingen eller väldigt få andra erbjuder. Stefan Johansson, som arbetar med 
verksamhetsutveckling fyller i, nu har vi kommit så långt att vi har minst en fritidsaktivitet på varje 
veckodag. Det är bra men nu handlar det om att fyrdubbla det här antalet! Den långsiktiga visionen som 
sträcker sig två år fram i tiden är att huset ska kunna hålla dygnetruntöppet och ha grupper och aktiviteter 
som avlöser varandra! 
 
Pia Hammargren, kansliansvarig inom Funkibator, är också involverad och hon berättar, vi erbjuder massor 
verksamhet där det finns ett uppdämt behov. Verksamhet för barn med autism är ett exempel. Här erbjuds 
just nu tre barngrupper och två till är på gång att starta upp under 2016. Det här är barn som provat 
föreningslivets ordinarie utbud och nästan allt har misslyckats. Dessa barn får sitta hemma, isolerade och 
utan kompisar. Det ändrar vi på nu! Ett annat exempel är teknikträffar, där det nu finns 60 
teknikintresserade personer som anmält sig till ett informellt nätverk. Här bjuds det in till att laborera och 
lära sig mer om exempelvis 3D/CAD, högtalarbygge, e-sport, astrofysik. Ett tredje område är 
djurverksamhet och där är Sandra Tigerlind verksamhetsansvarig. På bara tre månader har vårt hundcafé 
fullständigt exploderat. Nu kommer det nästan 50 personer på våra lördagsträffar och hundantalet är 
uppåt 30-35 varje gång. Förutom det börjar vi nu med valpträffar på onsdagar och en djurfadderutbildning. 
Vi åker också ut med vår klappkanin Olle och ett par väldigt snälla hundar till personer/grupper som vill 
komma nära djur men som inte kan komma till oss. 
 
Vår styrka är att vi inte bara behöver erbjuda aktiviteter inom ett begränsat område. Vi kan göra precis vad 
vi vill inom breda och spretiga ämnesområden och vi kan göra det snabbt, säger Sandra. Vi kan 
sammanföra personer som annars inte skulle ha träffats. Vi kan korsbefrukta verksamhetsområden. 
Personer som är nyanlända från Syrien arbetar just nu med att arrangera teckenspråksutbildningar. Vi har 
ett kommande koncept som heter ”Awareness” där det kommer erbjudas aktiviteter inriktade på livsfrågor 
exempelvis identitet, bemötande, kärlek, samhälle, ledarskap. Ett annat koncept liknande koncept kommer 
att greppa över ämnen som intresserar unga som är på väg att bli vuxna. Där kommer vi arbeta med träffar 
kring att flytta hemifrån, privatekonomi, laga mat och att ta körkort. En annan aktivitet som redan provats 
fyra gånger är ”Samtal med Elma”. Det handlar om att man som vän eller kompis faktiskt bara kan träffas 
informellt och prata om vad som är jobbigt i livet. Personer står i kö i månader för att träffa terapeuter eller 
psykologer, men ofta kommer man långt genom att vara en lyssnande vän och hos oss kan man få prata 
med någon imorgon! I vår grupp Samhällsklubben kan man komma med och diskutera aktuella 
samhällsfrågor. I vår skrivarworkshop så får man prova skriva poesi, säljande texter, barnböcker eller ett 
personligt brev. Den mentala hälsan stärks genom pågående kroppscanning, arbete med växter och 
naturpyssel. 
 
Aktiviteter är det som gäller just nu inom väggarna för Nätverket SIPs aktivitetshus på Infanterigatan i 
Växjö. Det här backas upp av Studieförbund, Växjö kommun som ger föreningsbidrag, många företag och 
privatpersoner som donerar workshopsmaterial och teknik. Deltagare och ämnen är det då ingen brist på! 
Just nu satsar vi extra hårt på att rekrytera ledare. Det är där vår flaskhals finns just nu, men det ska bli 
avhjälpt genom vårt ledarskapsprogram, säger Stefan Johansson. 
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