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EXTRA NEDSLAG SOMMAREN 2020 
KALLHÄLL - RINKEBY - NACKA - TENSTA - BREDÄNG - SÖDERTÄLJE 

MÖJLIGGJORDA AV UPPDRAG PSYKISK HÄLSA STOCKHOLMS LÄN



Idag är det ett stort problem i främst de socioekonomiskt utsatta områdena 
att den psykiska och fysiska ohälsan bland ungdomar ökar. Det finns stora 
skillnader mellan områden både vad gäller livsvillkor, levnadsvanor, själv-
skattad hälsa, hälsorelaterad livskvalitet samt förväntad livslängd.  Dess-
utom är andelen fysiskt inaktiva samt andelen med stillasittande fritid 
liksom förekomsten av fetma högre i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. 
 
Under sommaren 2020 blev målgruppen barn och unga i socioeknomiskt 
utsatta områden ännu mer utsatt då Covid-19-pandemin begränsade deras 
möjligheter till en meningsfull fritid på ett sätt vi tidigare aldrig upplevt i 
modern tid. Då stora dela av samhället stängde ned valde Uppdrag psykisk 
hälsa Stockholms län att göra en insats och anlita Street Pep för att aktive-
ra målgruppen och ge den verktygen att förbättra sin fysiska och psykiska 
hälsa. 
 
Street Pep är en lokal aktivitetsfestival som kopplar samman lokala 
föreningar med områdets barn och unga. Resultatet blir fler aktiva i 
föreningarna och i förlängningen en förbättrad fysisk och psykisk hälsa 
hos målgruppen. Allt är gratis och öppet för alla, ingen föranmälan krävs. 
På grund av rådande omständigheter anpassades nedslagen för att inte 
riskera deltagarnas hälsa. Detta gav dem en lite annan utfrormning - en 
”Corona-anpassad version” som det stod på affischerna.  
 
Med kort varsel anordnades sex stycken nedslag i samarbete med Järfälla 
Kommun, Rinkeby-Kista SDF, Spånga-Tensta SDF, Södertälje Kommun, 
Nacka Kommun och Skärholmen SDF. Trots den tighta tidsramen fung-
erade samarbetet med de olika kommunerna och stadsdelarna väldigt bra 
och det märktes att det fanns gott om välvilja och lösningsfokus under de 
extrema förhållanden som Covid-19-pandemin hade skapat. Projektet blev 
ett bra exempel på vad man göra för målgruppen om man samarbetar och 
optimerar sina resurser.   

STREET PEP SOMMAREN 2020



Street Pep Kallhäll 
 
Aktiviteter:
Fotboll
Parkour 
Basket
Skateboard

Medverkande föreningar: 
Kallhälls FF
Quality Movement Parkour
Fryshuset Basket
Högdalens Skateboardförening
KFUM Fryshuset Fritid
 
Samarbetspartners: 
Järfälla Kommun 
Station 7 Fritidsgård 
Källtorpsskolan 

 
Under vecka 29 kom Street Pep till Järfälla. I samarbete med Järfälla Kommun ordnades det så att nedslaget kunde ske på 
Källtorpsskolans skolgård. Den var väl lämpad då det finns pannafotbollsrink, basketkorgar och ett antal skateboardram-
per med mera på plats. Aktiviteterna som erbjöds var fotboll, parkour, basket och skateboard och samtliga stationer blev 
välbesökta under veckan. Utöver prova-på-verksamhet anordnade ledarna även små tävlingar, utmaningar och turnering-
ar (pannafotboll) med priser. Planering och genomförande av nedslaget gick väldigt smidigt då Järfälla kommun kunde 
hjälpa till med de resurser i form av plats och samordning som behövdes trots den korta framförhållning vi hade samt att 
det var mitt i semestertider.

Parkouren var extra populär och föreningen Quality Movement byggde upp en utmanande bana för deltagarna. Skateboard 
var också väldigt populärt och Fryshuset har nu kontakt med skolan och kommunen om att hjälpa dem att utveckla både 
sina ramper och starta upp ledarledd skateboardverksamhet framöver. Även fotboll och basket lockade många deltagare 
som svettades i värmen. På plats fanns två hälsovärdar som såg till att det inte blev för många och för trångt vid stationer-
na samt handspritade deltagarna innan och efter aktiviteterna.



Street Pep Rinkeby 
 
Aktiviteter:
Fotboll
Baseboll
Basket
Amerikansk Fotboll
Frisbee
Dodgeball

Medverkande föreningar: 
BK Bussenhus
Atletico Rinkeby
Somalia United
Kista AIF
Husby Basketball Camp
 
Samarbetspartners:  
Rinkeby-Kista SDF, Fryshuset 
Husby, Rinkeby Ungdomsgård, 
Parkleken Rinken

Street Pep Rinkeby höll till i Rinkens Parklek som var väl utrustad för ändamålet. Fryshuset Husby var vår samarbetspart-
ner och deras nära kontakt med stadsdelsförvaltning, fritidsgård och parkleken gjorde att planering, förarbete och genom-
förande smidigt. Framförallt nåddes målgruppen på ett bra sätt och uppslutningen blev stor under veckan. Hälsovärdar 
fanns på plats som kunde se till att hälsoreglerna kunde följas trots stundtals stort tryck på de olika aktiviteterna.

Under de två nedslagen i Järva var upplägget lite annorlunda och aktiviteterna var lite mer utspridda på schemat samt 
mer fokus på en aktivitet åt gången jämfört med sommarens andra nedslag. Dagarna blev lite längre än sommarens andra 
nedslag. Detta var de lokala aktörernas initiativ och ledde till väldigt bra deltagande, dock i lite andra former. I Rinkeby 
kunde deltagarna prova på fotboll, baseboll, basket, amerikansk fotboll, frisbee och dodgeball. Ett antal turneringar genom-
fördes och var väldigt populära. Utöver detta hölls det även föreläsningar för och gruppsamtal med deltagarna.



Street Pep Nacka 
 
Aktiviteter:
Fotboll
Parkour
Basket
Skateboard
Innebandy

Medverkande föreningar: 
Nacka Wallenstam IBK
Järla IF
Quality Movement Parkour
Fryshuset Basket
Skuru Basket
KFUM Fryshuset Fritid Skateboard 
 
Samarbetspartners:  
Nacka Kommun 
Nacka Wallenstam IBK

Vecka 30 var Street Pep på Orminge Bollplan i Nacka i samarbete med Nacka Wallenstam IBK. Nacka Kommun hade redan 
initierat aktiviteter på plats under sommaren i samarbete med Nacka Wallenstam IBK och en Street Pep-vecka blev ett 
välkommet tillskott med gott om deltagare. Samarbetet med kommun och Nacka Wallenstam IBK fungerade väldigt bra.  
 
Sporterna i Nacka var fotboll, parkour, basket, innebandy och skateboard. Även i Nacka var parkour väldigt populärt. Lo-
kala föreningar på plats var Järla IF, Skuru Basket och Nacka Wallenstam IBK. Trots god tillströmning av deltagare kunde 
vi hålla bra avstånd och sprida ut aktiviteterna. På plats fanns två hälsovärdar som såg till att hälsoreglerna efterföljdes 
samt handspritade deltagarna innan och efter aktiviteterna. 



Street Pep Tensta 
 
Aktiviteter:
Fotboll
Baseboll
Basket
Amerikansk Fotboll
Frisbee
Dodgeball 
Parkour

Medverkande föreningar: 
BK Bussenhus
Atletico Rinkeby
Somalia United
Kista AIF
Husby Basketball Camp
 
Samarbetspartners: 
Spånga-Tensta SDF  
Fryshuset Husby 
Blå Huset Tensta  

En solig, varm vecka i Nydalsparken i Tensta innehöll en uppsjö av aktiviteter för områdets barn och unga att prova. Några 
sporter var lite utöver det vanliga som exempelvis amerikansk fotboll och baseboll. De aktiviteter som lockade flest del-
tagare var mer etablerade sporter som fotboll, men besökarna uppskattade möjligheten till att även prova något nytt. På 
schemat var flera turneringar och veckan blev väldigt lyckad. På schemat fanns även gruppsamtal och grillning med de 
lokala ledarna. 
 
Samarbetet med stadsdelen och Fryshuset Husby fungerade väldigt bra och deltagarna visade stor uppskattning för att det 
hände något för dem i närområdet då de aktiviteter de annars brukar kunna ta del av under sommaren (exempelvis Järva-
veckan) hade ställts in. Det finns en stor potential hos de lokala aktörerna i Tensta och detta nedslag visade att de också 
kan leverera, även under svåra förhållanden och tidspress. 
 



Street Pep Bredäng 
 
Aktiviteter:
Fotboll
Basket
Skateboard 
Kampsport 
Parkour

Medverkande föreningar: 
KFUM Fryshuset Fritid 
Sätra SK 
Fryshuset Basket 
Quality Movement Parkour 
 
Samarbetspartners: 
Skärholmen SDF  
Fryshuset Skärholmen 

I samarbete med Fryshuset Skärholmen och Skärholmens SDF anordnade Street Pep ett fem dagars nedslag på Äng-
ens Parklek i Bredäng. Platsen fungerade väldigt bra då det finns basketplan, fotbollsplaner och skateboardramper. Till 
parkouraktiviteterna byggde föreningen Quality Movement Parkour upp en stor fin parkourbana i anslutning till de andra 
aktiviteterna. Den lokala fotbollsföreningen Sätra SK som endast har flick- och damverksamhet var på plats och gjorde ett 
bra jobb att locka tjejer till fotbollsaktiviteterna. 

KFUM Fryshuset Fritid har redan etablerat skateboardverksamhet på somrarna i Bredäng och kunde under Street Pep 
rekrytera ännu fler deltagare ur målgruppen. En intilliggande gymnastiksal var bokad vid eventuellt dåligt väder, men den 
behövde aldrig användas. Ett usppskattat inslag var ett vi med hjälp av Fryshuset Skärholmen nådde många funktionsva-
rierade, en målgrupp som annars är svår att nå. Ett mycket lyckat och välbesökt nedslag.
 



Street Pep Södertälje 
 
Aktiviteter:
Fotboll
Basket
Skateboard 
Beachvolleyboll 
Parkour

Medverkande föreningar: 
Södertälje Gymnastik & Idrottsförening 
Högdalen Skateboardförening 
Södertälje FF 
Fryshuset Basket 
Quality Movement Parkour 
 
Samarbetspartners: 
Södertälje Kommun 
Södertälje FF

Vecka 32 var Street Pep i Södertälje och med ett bra samarbete med kommunen kunde vi hitta en väldigt bra plats för ned-
slaget – Ronna Spontanidrottsplats. Ett mål med Street Pep är att leda målgruppen till dessa typer av aktivitetsplatser där 
de sedan även själva kan utöva spontanidrott. Lär de sig grunderna under en vecka har de sedan redskapen och kunska-
pen att fortsatt aktivera sig spontant. Så vi uppskattar de kommunala initiativen att bygga denna typ av idrottsplats.

Aktiviteterna som erbjöds var fotboll, parkour, basket, skateboard och beachvolleyboll. På plats fanns två hälsovärdar som 
hade mycket att göra då det var gott om deltagare. De såg till att hälsoreglerna efterföljdes samt handspritade deltagarna 
innan och efter aktiviteterna.



Sammanställning deltagare och aktivitetstimmar:
 
Kallhäll: c:a 260 unika deltagare, c:a 1000 aktivitetstimmar
Nacka: c:a 250 unika deltagare, c:a 900 aktivitetstimmar
Södertälje: c:a 270 unika deltagare, c:a 1000 aktivitetstimmar
Bredäng: c:a 300 unika deltagare c:a, 1100 aktivitetstimmar
Rinkeby: c:a 350 unika deltagare, c:a 1300 aktivitetstimmar
Tensta: c:a 320 unika deltagare, c:a 1200 aktivitetstimmar


