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MILJÖVERKSTANS VISION ÄR 
ETT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! 

 
Miljöverkstan driver verksamhet och projekt som

möjliggör för fler att utöva friluftsliv och få
upplevelser i naturen. 

 
Målgrupp är barn och unga upp till 25 år med

särskilt fokus på ungdomar som är nya i Sverige.
 

Föreningen har funnits sedan 2015 och har sin bas i
Skarpnäcks stadsdel och Flatens naturreservat. 

 



VÅRA PRIORITERINGAR 2021
– Att ungdomar nya i Sverige får upptäcka
och uppleva allemansrätten.
– Att bredda bilden av vilka som utövar
friluftsliv i Sverige och skapa mer
representation i kommunikationen om
friluftsliv.
– Att de som mest behöver vår verksamhet
också ska få möjlighet att ta del av den.

VARFÖR VI GÖR DET VI GÖR
Miljöverkstans verksamhet syftar till att:

– Skapa en mer rättvis tillgång till naturen
– Ge fler människor en relation till naturen
och genom den öka intresset och ett
framtida engagemang för hållbarhetsfrågor.
– Bidra till bättre psykisk och fysisk hälsa
genom utevistelse
– Skapa nya relationer, kontakter och social
trygghet för de som deltar i vår verksamhet



elever har deltagit på
våra skolaktiviteter

2018

Även om verksamheten också detta år påverkades av pandemin så har
Miljöverkstans år varit fylld av fantastiskt mycket vackra upplevelser i naturen,
många nya möten och steg i nya spännande riktningar. Vi har arrangerat fler
aktiviteter än någonsin och breddat våra nätverk så att fler unga som är nya i
Sverige fått möjligheten att uppleva friluftsliv och den svenska naturen. Vi har
också haft fokus på mer uppsökande verksamhet så att de som mest behöver
komma ut i naturen och träffa nya människor har fått möjlighet att göra det. 
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ÅRET 2021

2021 var utnämnt till Friluftslivets år och det
har gett större fokus åt friluftlivsfrågor i
stort. I ett samverkansprojekt med
fritidsgården Träffstugan har Miljöverkstan
låtit Äventyrsgruppens deltagare berätta om
sina friluftsupplevelser genom bilder, text
och film. Detta för att inkludera fler i
berättelserna om friluftslivet i Sverige. Det
är något vi kommer fortsätta med, för ett
mer inkluderande friluftsliv! 



VINNARE AV ÅRETS NATURVÄGLEDNING

I slutet av året fick Miljöverkstan en fantastisk bekräftelse på att det vi gör är
uppskattat och viktigt. Vår verksamhet Äventyrsgruppen vann pris för Årets
naturvägledare! Priset delades ut av Centrum för naturvägledning på SLU
under slutkonferensen för friluftslivets år, och mottogs av Lisa Behrenfeldt på
Miljöverkstan och två ungdomar från Äventyrsgruppen. 
Vi är så stolta över att vårt arbete uppmärksammas!
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ÅRET I SIFFROR
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96
Olika aktiviteter 

under 2021

Pojkar
62.4%

Tjejer
37.4%

Annat
0.2%

ungdomar har deltagit
på aktiviteter med
Äventyrsgruppen 

2021

1040

aktiviteter i samarbete
med andra

organistaioner

39

34
Pass för

språkintroduktions-
klasser   

elever har varit med
på våra klasspass

644



“Jag kan ställa vilka och hur många
frågor som helst och fortfarande få
ett svar om svenska traditioner och

kultur, växter, djur, friluftsliv
aktiviteter och färdigheter.” 

 
Kawtar
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VERKSAMHET OCH
PROJEKT 2021  

ÄVENTYRSGRUPPEN
Äventyrsgruppen är Miljöverkstans
friluftsverksamhet för unga mellan 15 och 25
år, med fokus på unga som är nya i Sverige.
Tillsammans upptäcker vi naturen både i
Stockholmsområdet och genom resor runt
om i Sverige. 

Vi provar på aktivitetersom att åka skidor,
cykla, paddla och tälta. Mycket handlar bara
om att uppleva naturen tillsammans, att äta,
umgås och prata om stort och smått. 

Vi gör säsongsanpassade aktiviteter året
runt, på helger och lov och vi lägger
kontinuerligt upp aktiviteterna i våra
sociala mediekanaler. Alla är välkomna att
anmäla sig. Verksamheten är helt
kostnadsfri för deltagarna och all utrustning
som behövs finns att låna. 
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Under 2021 har vi satsat mycket på att hjälpa deltagare från Äventyrsgruppen
att laga cyklar som de sedan fått ta med sig. Helt utan kostnad! Vissa behövde
lära sig cykla och då har Miljöverkstan kunnat erbjuda kurser för nybörjare. 
Detta har vi gjort tillsammans med Bagarmossens cykelkök och
Stockholmshem som så generöst försett oss med cyklar som rensats ut ur
cykelförråd. En fantastisk samverkan!

I slutet av året började vi erbjuda simlektioner. En gång i veckan har vi
simträning i Sandsborgsbadets simhall i samverkan med Idrottsförvaltningen.
Intresset och behovet är stort så detta fortsätter vi med!
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GOTLAND

KVÄLLSPADDLING 

SKRIDSKOR

PULKA

CYKELMEK LÄNGDSKIDOR

BYGGA 
FÅGELHOLKAR

BULLERÖ

UTOMHUS-
POESI

SIMSKOLA

VINTERBAD

KLÄTTRING

ÄTLIGA 
VÄXTER

MATLAGNING 
UTE

SOVA UTE
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CYKEL-
UTFLYKT

BYGGA KOJA

FLOTTSBRO

JÄRVSÖ

SLÅTTER



“Jag sov ute för första
gången! Det var kul! Och när
vi satt runt elden och sjöng.” 

 
Hana
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MILJÖVERKSTANS
SKOLVERKSAMHET

Nytt för 2021 är att vi erbjuder skolor och
förskolor i Skarpnäcks stadsdel att komma ut
på en friluftsdag eller utedag i Flatens
naturreservat. Ett färdigt koncept finns att
använda med olika stationer för att leka,
upptäcka och lära om naturen i Flaten. All
utrustning finns att låna kostnadsfritt. 
I september kom 100 elever från
Bagarmossens skola och hade en heldag i
Flaten som var mycket lyckad. Roligast var det
att bygga sandslott! Vi hoppas fler skolor ska
ta del av erbjudandet framöver.

Inom skolverksamheten erbjuder
Miljöverkstan också gymnasieskolor med
språkintroduktionsklasser att delta i
aktiviteter i Flatens naturreservat.
Aktiviteterna är ett sätt att introducera
nyanlända elever till den svenska naturen, att
känna sig trygg i skog och mark och att visa
att naturen kan vara lättillgänglig. För många
kan det också bli en första erfarenhet av
friluftsliv.
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Upplägg för friluftsdag, 
nedladdningsbar pdf



VERKSAMHET FÖR ALLMÄNHETEN
När snön kom kunde Miljöverkstan låna ut skidor och skridskor till barn i
Skarpaby parklek. Det var mycket populärt, många åkte för första gången och
var glada för möjligheten att få prova på.

Under året kunde också Miljöverkstan erbjuda utomhusaktiviteter för
barnfamiljer i Skarpaby parklek. Det var uppskattat när många andra aktiviteter
blivit inställda på grund av pandemin. Miljöverkstan ordnade en
skräpplockaraktivitet med utomhusdisco och glass på Valborg och
skapandeaktiviteter under loven för barn i parken. Här fick vi också hjälp av
ungdomsledare från Äventyrsgruppen.

Tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning invigde vi de
vandringsslingor som finns i Flatens naturreservat och som stadsdelen har fixat
fina med skyltning och förbättrad tillgänglighet. 
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 ”Första gång som jag åkte till norra
Sverige, bodde i en stuga och åkte skidor
då kände jag mig nära naturen och lärde
mig åka skidor, jag hade jättekul, jag tror

aldrig att jag kunde göra dessa
aktiviteter själv” 

 
Sabrina 



PROJEKTET MITT FRILUFTSLIV
Om du aldrig såg dig själv representerad i bilder eller berättelser om
friluftsliv, skulle du då känna att det är något för dig? Att fler i samhället
känner sig tilltalade och representerade när det gäller friluftslivsfrågor
spelar roll.
Genom projektet Mitt friluftsliv har Miljöverkstan bidragit till att bredda
kommunikationen om friluftsliv i Sverige. I projektet har deltagare från
Äventyrsgruppen fått ge sig ut på egna friluftsäventyr runt om i Sverige.
De har fått planera och boka resan själva och packat all utrustning som
behövs. På resan har de skrivit, fotat och filmat sina upplevelser. 

Projektet avslutades med en utställning i Skarpnäcks kulturhus.
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ATT UPPLEVA ALLEMANSRÄTTEN

I projektet Unga nyanlända upplever allemansrätten vill Miljöverkstan på ett
praktiskt och konkret sätt informera om, och bidra till att nyanlända unga får
möjlighet att i praktiken uppleva allemansrätten. Projektet har medel från
Naturvårdsverket och startade under hösten 2021 och kommer fortsätta
under 2022. 
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Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Stiftelsen Barnens dag
Träffstugan
Poesifabriken
Hej Främling
Bagarmossens cykelkök
Bergholmstorpets vänner
Stockholmshem
Idrottsförvaltningen
Biblioteket i Skarpnäck
Kulturhuset i Skarpnäck
Cykelfrämjandet Stockholm
Ica Skarpnäck
Songlines
Rädda Barnen
Klätterverket
Redo
Ensamkommandes förbund
Klätterverket
Drömstort

HURRA FÖR SAMVERKAN!
Här är föreningar och verksamheter vi samverkat med under året. 
Tack för all energi, kärlek och tid!
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“Personligen tycker jag också att
Äventyrsgruppen är den bästa

integrationsprojekt i Sverige. Här
känner jag trygg och välkommen att öva

mitt svenska samt väcka intresse för
naturen! Här känner jag fri som luft.” 

 
Maha



FÖRENINGEN MILJÖVERKSTAN

STYRELSE
I Miljöverkstans styrelse finns kompetens inom kommunikation, projektledning
och finansieringsmöjligheter för ideella organisationer, forskning kring ungas
relationsskapande samt kunskap kring ungas delaktighet och inflytande. Även
frågor kopplat till målgruppen unga nyanländas situation i samhället .

Ordförande: Lina Lundström
Kassör: Anna Meiton
Sekreterare: Linus Wellander 
Ledamot: Anni Heikka
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”För det första så skulle jag själv aldrig haft
råd med att åka till norra Sverige i naturen

eller prova åka skidor eller klättra utan
Äventyrsgruppen. För det andra gillar jag
gemenskapen, folk från alla möjliga olika

bakgrunder deltar, och rasism och
utanförskap finns inte.” 

 
Darun



ANSTÄLLDA 
Under året har Miljöverkstan som mest haft fem anställda
projektledare/utomhuspedagoger/aktivitetsledare med lång och bred
erfarenhet. 
Arbetslaget har kunskaper och erfarenheter inom bland annat
friluftspedagogik och undervisning, projektledning och genomförande,
ekonomi och budgetarbete, samordning av frivilligt engagerade, biologi och
miljövetenskap, kommunikation och arbete med sociala medier. Miljöverkstans
anställda har mångårig erfarenhet av att arbeta med målgruppen nyanlända
och att hålla aktiviteter på lätt svenska.
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FINANSIERING
Miljöverkstan finansierar sin verksamhet i stort sett helt med
projektmedel. Under året har vi fått stöd av Länsstyrelsen Stockholm,
Folkhälsomyndigheten, socialförvaltningen i Stockholm, Gålöstiftelsen,
Naturvårdsverket, stiftelsen Barn och Miljö samt Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning. 

Genom ett IOP-avtal med Skarpnäcks stadsdel får vi tillgång till lokaler
vid Flatens naturreservat samt till ett kontor i Skarpnäck. 
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