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Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor

Inbjudan till romska kvinnor och flickor att delta i en
nätverksträff i syfte att främja lokala aktiviteter under
hösten 2019
Vad engagerar romska flickor och kvinnor idag? Vad vet vi om levnadsvillkoren
för romska flickor och kvinnor? Hur kan samhällsengagemanget stärkas och
varför är det viktigt? Dessa frågor och mycket mer kommer diskuteras under en
nätverksträff som äger rum den 31 augusti-1 september i Stockholm.
Syfte
Syftet med nätverksträffen är att romska flickor och kvinnor ska ha möjlighet att
reflektera över sitt samhällsengagemang och få verktyg för att stärka sitt lokala
arbete. Träffen ska också möjliggöra att romska flickor och kvinnor från olika
delar av landet lär känna och inspireras av varandra.
Vad händer efter nätverksträffen?
Efter nätverksträffen finns det möjlighet att få visst stöd för att genomföra
aktiviteter för romska flickor och kvinnor på hemmaplan. Det kan exempelvis
handla om att bjuda in föreläsare, genomföra studiebesök eller starta upp en upp
en skrivkurs. Ni avgör själva vilka slags aktiviteter ni vill genomföra så länge de
är kapacitetsstärkande för romska flickor och kvinnor.
En ytterligare nätverksträff kommer att arrangeras i slutet av året där ni bland
annat kommer att ha möjlighet att berätta om vilka aktiviteter ni genomfört i er
kommun.
Vem får delta?
Träffen vänder sig till dig som är en romsk flicka eller kvinna.
Det finns ett begränsat antal platser och därför är det viktigt att deltagarna
kommer från olika romska grupper och bor i olika delar av landet. Två eller tre
personer från varje kommun/förening är välkomna att delta.
Du anmäler dig genom att i ett mejl skriva att du vill delta i träffen och ange
följande:
• ditt namn
• din ålder
• den kommun du bor i
• om du är med i någon romsk förening
• särskilda behov eller allergier
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010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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010-223 11 10
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Mejlet ska gå till: mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se och
emmy.bornemark@lansstyrelsen.se. Anmäl er senast den 13 augusti. Ni kommer
få ett bekräftelsemejl med mer information den 14 augusti 2019.
När och var?
Den första nätverksträffen kommer äga rum på konferenshotellet Skepparholmen i
Nacka (Från Stockholm city tar du dig dit på 30 minuter) lördag den 31 augusti
till söndag den 1 september. Vi börjar med en gemensam lunch på lördagen och
avslutar på söndagen cirka kl 14.
Kostnader
Länsstyrelsen står för resa tur och retur till Stockholm samt kost och logi.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholm samordnar och följer upp regeringens strategi för
romsk inkludering med det övergripande målet att ”den rom som fyller 20 år 2032
ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en person som inte är rom”. Romska
kvinnor och flickor är prioriterade målgrupper i strategin.
Länsstyrelsen har i juni 2019 fått i uppdrag att genomföra kapacitetshöjande
insatser för romska kvinnor och flickor för att stärka målgruppens möjligheter till
organisering och deltagande i samhällslivet. Nätverksträffarna och erbjudandet
om stöd till lokala aktiviteter genomförs inom ramen för detta regeringsuppdrag.
Frågor?
Om ni har frågor kring nätverksträffen eller övriga frågor kring detta uppdrag är
ni välkomna att höra av er till oss som arbetar med romsk inkludering på
Länsstyrelsen. Fram till vecka 28 kan ni kontakta Mirelle Gyllenbäck:
mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se, telefonnummer: 010-223 13 52.
Från och med vecka 32 kan ni kontakta Emmy Bornemark:
emmy.bornemark@lansstyrelsen.se, telefonnummer: 010-223 16 79
Vi är medvetna om att det är semestertider då denna inbjudan går ut och vi ber
redan nu om ursäkt för den korta framförhållningen.
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Hitta till Skepparholmen
Färdväg med bil från Slussen i Stockholm eller Essingeleden via Södra länken i
Stockholm
Kör väg 222 mot Nacka/Gustavsberg. Efter ca 1 mil passeras Skurubron, följ 1
km därefter avtagsskyltarna mot Orminge. Följ sedan skyltar Hasseludden och kör
Hasseluddsvägen ca 2 km till Skepparholmens grindar på höger sida. Restid från
Slussen är ca 20 minuter. Kostnadsfri parkering på Skepparholmen Nackas
område.
Färdväg med båt till Skepparholmen Nacka (vid Hasseludden)
Waxholmsbåt från Strömkajen vid Grand Hotel till Hasseluddsbryggan vid
Hasseludden. 30 minuters restid. Turupplysning finns i vår reception eller på
Waxholmsbolaget, tel 08-679 58 30. Vi chartrar även båtar på förfrågan.

Färdväg med buss från Slussen till Skepparholmen Nacka
Sökning via sl.se från Slussen till Hamndalsvägen
Från Slussen går bussar till Skepparholmen Nacka. Beroende på vilken tid på
dygnet du väljer att resa är det olika bussnummer som trafikerar sträckan SlussenOrminge C. Vilken buss som är aktuell kan ses i turlistan för buss nummer 417.
Vid Orminge C byter du till anslutande buss nummer 417 mot Hasseludden.
Avstigning Hamndalsvägen. 300m från hållplatsen hittar ni Skepparholmen
Nacka. Restid ca 30 minuter från Slussen i Stockholm.
Besök gärna SL:s hemsida. I fältet "från" skriver ni "Slussen". I fältet "till" skriver
ni "Hamndalsvägen", vid Hasseludden. Alternativt ring vår reception på
Skepparholmen Nacka 08-747 65 00, så hjälper vi dig med turlistor och
vägbeskrivning.
Att ta sig till Orminge från Slussen i Stockholm med buss
44, 445, 446, 448 (direktbussar)
414,422, 471 (ej direktbussar, kör Gamla Värmdövägen)
492,496 (nattbussar)
Restid: 19 minuter med direktbuss från Slussen till Orminge.
Björknäs: Alla bussar utom 446 och 414 går via Björknäs.
Tips: www.sl.se
Från Orminge bussbyte till 417 som går till Hamndalsvägen (nära Skepparholmen
Nacka)

