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Bakgrund 

Hyresgästföreningen har under sommaren drivit ett projekt där vi genomfört fotbollsaktiviteter under 

fredag- och lördagskvällar kl. 20-24 för ungdomar, både pojkar och flickor. Detta skedde under perioden 

2016-06-17 till 2016-08-21. 

Hyresgästföreningen reagerade, precis som många andra, över situationen i Oxhagen, där många 

ungdomar dras med i den svans som ett antal mer eller mindre kriminella individer drar till sig. 

Inslaget i SVT:s agenda blev en signal om att flera aktörer behöver samla sig för att skapa att klimat i 

Oxhagen där ungdomar får bättre och sundare aktiviteter under helgkvällar. 

Inspirationen till vårt projekt kom dels från Skäggetorp i Linköping och dels från Örebroandan i Vivalla, 

där fotbollsaktiviteter har påverkat situationen i en positiv riktning. 

 

Pär Ejdsäter   Marina Berg 

Verksamhesutvecklare  Verksamhesutvecklare 

 

 

Fredrik Bernhardtz  Zeljko Ilic 

Verksamhesutvecklare  Verksamhesutvecklare 

 

 

  



 
 

 

Fortättningshelger 

Örebro Kommun 

36 000:- 

 

 

Finansiering 

Vi kom snabbt fram till att det krävdes en stabil grupp av ledare för att få 

projektet att fungera, helst också ledare med förankring i området. Vi såg 

också att det behövdes en projektledare på heltid för att hålla samman 

aktiviteterna och dessutom kunna bearbeta vuxna I Oxhagen. 

Efter diskussioner och planering framkom att behovet av material och 

ledare gav ett budgetbehov på ca 230 000 kronor. 

Arbetet med att säkerställa finansieringen innebar kontakter med ett stort 

antal aktörer med koppling till Oxhagen. 

Projektet har finansierats av följande aktörer: Öbo, Söderberg Fastigheter, 

Örebro Kommun, Hyresgästföreningen Region Mitt samt 

Hyresgästföreningens Integrationsfond. 

För att iordningställa fotbollsplaner och tillgång till gymnastiksal har vi 

fått stöd och hjälp av Örebro kommuns park- och fritidsavdelning, 

Hagaskolan och Futurum. De har bl.a. hjälp till med att ställa dit grillar, 

klippa buskage och fräscha upp planerna.  

ICA maxi Eurostop, Axfood, Nobina och inte minst KIF Örebro har ställt 

upp med priser och extraaktiviteter, bl.a. fick ungdomar busstransport till 

Behrn Arena av Nobina och fri entré till allsvensk fotbollsmatch av KIF 

Örebro. 

 

Redan initialt hade vi en förhoppning om att nattfotbollen skulle kunna 

leva vidare efter sommaren. I skrivande stund pågår en diskussion med 

Örebroandan om att driva vidare projektet tillsammans med lokala 

idrottsföreningar eller en lokal hyresgästförening i Oxhagen. För att skapa 

tid att organisera nattfotbollens fortlevnad har den utökats med 4 extra 

lördagar, 27/8 – 17/9. Den fortsatta fotbollen finansieras helt av Örebro 

kommun.   

NATTFOTBOLL I 
OXHAGEN SOMMAR 
2016 

 

Finansiärer av projektet. 

Öbo & Hyresgästföreningen 

projektpott 

100 000:- 

Hyresgästföreningen  

Region Mitt 

70 500:- 

Hyresgästföreningen 

integrationsfond 

30 000:- 

Söderberg Fastigheter AB 

 30.000:- 

 



 
 

 

 

 

Organisering av tjänstemän 

Vi varit totalt fyra verksamhetsutvecklare som jobbat med olika delar av projektet. För att få en bättre 

struktur och överblick utsågs Fredrik Bernhardtz till projektsamordnare bland tjänstemännen.  

I kommande projekt vore det en klar fördel om en projektsamordnare utses redan för början och att denna 

får ett tydligt mandat att samordna arbetet.  

Samarbetet har tydliggjort den kraft och styrka som finns i föreningen. Arbetet har utvecklats i en positiv 

riktning allt eftersom det fortskridit och tjänstemannagruppen kom efterhand att arbeta väl samordnat med 

individuella uppgifter.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Fotbollen på plats 

Under tio veckar i sommar har Hyresgästföreningen bedrivit ett projekt i Oxhagen i Örebro som vi valde 

att kalla för Nattfotboll i Oxhagen. Det rekryterades ledare till fotbollen genom Hyresgästföreningens 

unga vuxna ambassadörer, HUVA. Totalt rekryterades det tio ledare som jobbat i snitt varannan helg med 

att leda fotbollen på plats i Oxhagen. Vi har hållit till på en stor grusplan bakom Hagaskolan mellan 20.00 

till 24.00 varje fredag och lördag. Då vi hade svårt att uppskatta hur många ungdomar som skulle delta 

startade vi verksamheten med 4 ledare/kväll. Då tillströmningen av ungdomar var betydligt större än vi 

räknat med utökade vi ledarna till 6 ledare/kväll redan efter andra helgen.  

I genomsnitt har det deltagit 80 ungdomar per kväll och som mest har det varit drygt 130 ungdomar på 

plats och spelat fotboll. Under sommaren har det också deltagit en del vuxna, ca 10/kväll.   

För att utveckla verksamheten har ledarna varje kväll, efter fotbollen, genomfört ett utvärderingsmöte där 

de gått igenom hur kvällen har varit och vad de behövt tänka på till nästa gång. Det har bl.a. lett till att 

man prioriterat och belönat sjyst spel och respekt för varandra. Vid kontakt med Hagaskolan efter 

sommarens aktiviteter har personal berättat om en positiv förändring i beteendet och relationen mellan 

eleverna, inte minst vid idrottslektionerna. 

Vi har valt att redovisa tjejer och killars deltagande separat för att tydligt se vilka vi nått. 

 

Det är en tydlig majoritet killar som varit med och spelat fotboll. I projektets början frågade ledarna på 

plats om tjejerna ville att vi skulle avsätta de två första timmarna för dem men det var tydligt att tjejerna 

ville vara med och spela tillsammans med killarna. Av den anledningen valde vi att ha blandade lag. Det 

kan nog vara en god idé att under en period, vid Örebroandans övertagande, prova att avsätta en viss tid 

för tjejerna för att se om det är möjligt att öka deras deltagande.  
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Interna slutsatser  

En del som vi inte är helt nöjda med är att engagera de vuxna i området. Det var en av de punkter som vi 

initialt ansåg viktig. Vi tror att det hade varit bra att lägga mer tid på den och att vid ett eventuellt framtida 

projekt hitta olika aktiviteter som också lockar den målgruppen. Det kan innebära att samarbeta med 

andra aktörer, t.ex. Friskis & Svettis.  

Projektet har gett oss flera positiva erfarenheter, inte minst vilka resurser vi har i Hyresgästföreningens 

Unga Vuxna Ambassadörer och våra yngre medlemmar. Dessutom vad vi verksamhetsutvecklare kan 

åstadkomma när vi får möjlighet att driva projekt tillsammans och kan utnyttja våra olika styrkor, 

förmågor och kontaktnät, inte minst kommunikationsenhetens förmåga att skapa press runt 

arrangemanget. 

Vi har under arbetet sett en styrka i vår organisation genom stödet från både den regionala och den 

nationella nivån. De har stöttat framför allt ekonomiskt men också hela vägen ner till att flytta cykelställ 

för att möjliggöra förvaring av den marmorskross som vi använt till att krita upp planerna.  

Från flera olika håll har vi fått positiv respons på nattfotbollen. Boende i området talar om lugnare gårdar 

och skolpersonal berättar om nya och bättre attityder hos eleverna. Det är två exempel på att 

Hyresgästföreningen är en viktig aktör i samhället och att vi har potential att förändra och förbättra både 

områden och människors tillvaro.  

 

  



 
 

 

 

 

Slutsatser för fortsatt fotboll i Oxhagen 

Det är av stor vikt att i fortsättningen arbeta mer för att få tjejerna i området att delta. En del är att avsätta 

viss tid då enbart tjejerna får spela. Vi ser också att det är ett område där olika metod kan behöva prövas 

för att uppnå resultat. 

För att det fotbollsliv som under sommaren vaknat till liv ska kunna fortsätta även nästa år ser vi ett stort 

behov av att rusta upp idrottsplatsen och slutligen lägga dit ett konstgräs. Det är inte absolut nödvändigt 

att lägga konstgräs på hela planen, det kan vara en god idé att utforma spontanidrottsplats med möjlighet 

till fler idrotter.  

Den sista delen som behöver falla på plats är att hitta en förening som är villig att överta ansvaret för 

Nattfotbollen i Oxhagen. Det har inletts ett arbete med att låta Örebroandan överta fotbollen men vi har i 

skrivande stund inte hittat en förening som kan ansvara för arrangemanget på plats. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


