
VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE

2022



MILJÖVERKSTANS VISION ÄR 
ETT FRILUFTSLIV FÖR ALLA! 

 
Miljöverkstan är en föreningen som jobbar för att
natur och friluftsliv ska vara tillgängligt för alla.

 
Vår 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. 
 



Extra fokus på ungdomsinflytande när
det gäller utveckling av friluftslivet

Producera informationsmaterial om
allemansrätten på lätt svenska och bidra
till att unga nyanlända får möjlighet att i
praktiken uppleva allemansrätten

Utveckla Flatens naturreservat för att
bättre fungera som en pedagogisk miljö 

PRIORITERINGAR FÖR
2022

Bidra till ett mer inkluderande friluftsliv

Möjliggöra friluftsliv och naturupplevelser
för grupper som står långt ifrån friluftslivet

Föra fram intressen, behov och
erfarenheter av friluftsliv från grupper som
står långt ifrån friluftslivet

VARFÖR VI GÖR DET VI GÖR
Alla har inte samma möjligheter att uppleva
natur och friluftsliv. Därför verkar
Miljöverkstan för att:



elever har deltagit på
våra skolaktiviteter

2018

Under året har vi erbjudit fler friluftsaktiviteter än någonsin, till grupper som
sällan eller aldrig fått möjlighet att prova på friluftsliv i Sverige. Vi har haft fler
än 1300 deltagare och arrangerat fler än 100 aktiviteter. Vi är glada och stolta
över att vi kunnat möjliggöra friluftsliv för fler!

På helger och lov har unga som är nya i Sverige fått paddla kanot, bada isvak, åka
skidor och skridskor, klättra, testa accropark, laga mat över eld, tälta, åka till
naturreservat och nationalparker och lära sig cykla och simma. 
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ÅRET 2022

På vardagarna har vi träffat fler än 40 språkintroduktionstklasser och nästan 500
elever från gymnasieskolor runt om i Stockholm. De har kommit till oss i Flatens
naturreservat under en hel- eller halvdag och fått uppleva naturen, lära om
allemansrätten, fått leka och göra samarbetsövningar. 

Vi har startat ett förändringsarbete vi länge drömt om i Flatens Naturreservat,
att bygga upp en utemiljö som ska inspirera och förenkla utevistelse och
undervisning för skolor och förskolor. 
Nu står världens finaste uteklassrum på plats!
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"De här dagarna var de
bästa dagarna i mitt liv.

Och också väldigt
annorlunda mot mina

andra dagar."
 

/Deltagare 
Äventyrsgruppen



ETT MER INKLUDERANDE FRILUFTSLIV

Miljöverkstan arbetar för att fler perspektiv och erfarenheter av friluftsliv ska
synas och höras och bidra till utvecklingen av friluftslivet i Sverige. Vi tror att
det gör friluftslivet bättre och att fler känner sig inkluderade.

På årets Tankesmedja för friluftsliv som arrangeras av Naturvårdsverket kunde
vi bidra med fler perspektiv i viktiga frågor genom att unga från
Äventyrsgruppen deltog. Under tankesmedjan erbjöds också en utbildning i
ungdomsperspektiv och delaktighet. 

Intresset för vår verksamhet har varit stort under året och vi har fått besök av
flera journalister som har hängt med på aktiviteter och velat prata med
deltagarna om deras erfarenheter av friluftsliv. Miljöverkstan har också inlett
samverkan med flera friluftsförbund och stora friluftsorganisationer med syfte
att målgruppen unga nyanlända ska hitta ut i naturen. 
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ÅRET I SIFFROR
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108
Aktiviteter med

Äventyrsgruppen 
under 2022 ungdomar har deltagit

på aktiviteter med
Äventyrsgruppen 

2022

1350

Killar
55.9%

Tjejer
43.7%

 Annat
0.4%

aktiviteter i
samarbete med

andra organistaioner

22

41
aktiviteter med

språkintroduktions-
klasser   

elever har varit med
på våra klasspass

486



VERKSAMHET OCH
PROJEKT 2022 

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 aktiviteter som att åka skidor,
cykla, paddla och tälta. Mycket handlar om
att uppleva naturen tillsammans, att äta,
umgås och prata om stort och smått. 

Under 2022 har vi haft extra fokus på hur
naturvistelse och friluftsliv kan bidra till en
bättre mental hälsa. Under aktiviteter har vi
hittat sätt att fokusera på vila och
avslappning bland annat genom guidad
meditation och samtal om hur naturen kan
få oss att må bra. 
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En gång i veckan har Miljöverkstan kunnat erbjuda simträning i
Sandsborgsbadets simhall i samverkan med Idrottsförvaltningen. Vi har även
erbjudit cykelkurser och ett helt gäng lyckliga deltagare kan nu cykla på egen
hand. En frihet många tar för givet! Intresset och behovet är stort så detta
fortsätter vi med.

Miljöverkstan har länge velat bjuda in ALLA som nån gång varit med i
Äventyrsgruppen eller som är nyfikna på vår verksamhet till en hejdundrande
fest. 2022 lyckades vi med detta och i juni bjöds det på mat, spel, musik, dans i
hällregn och fantastisk stämning i Flaten. Över 100 personer kom!
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"Äventyrsgruppen är
jättebra för språket, man
får öva jättemycket, lära

sig många ord.”
 

/Deltagare 
Äventyrsgruppen



FÖR SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Inom skolverksamheten erbjuder Miljöverkstan 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 berätta om
allemansrätten. För många blir det en första erfarenhet av friluftsliv.

Miljöverkstan erbjuder också skolor och förskolor i Skarpnäcks stadsdel att
komma ut på en friluftsdag eller utedag i Flatens naturreservat. Vi har tagit
fram ett koncept med flera stationer och lådor med utrustning att låna samt
ved för att grilla. Under året har vi fått besök av fem skolor och flera hundra
elever som har fått leka, upptäcka och lära om naturen i Flaten. 

Vi fortsätter att sprida våra pedagogiska material med tips på enkla aktiviteter
att göra ute för att fler barn och unga ska få härliga upplevelser ute och skapa
egna relationer till naturen. Vi har över 4
500 nedladdningar under 2022. 
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“Miljöverkstans verksamhet för
nyanlända ungdomar kompletterar andra

insatser som görs för mina elever i
samhället. Framför allt eftersom

aktiviteterna fokuserar på uteliv och
naturen, vilket inte några andra av våra
samarbetspartners gör, och vilket har

visat sig göra eleverna mycket gott och
är hälsofrämjande.“ 

 
/ Tove Johnsson, 

lärare Globala gymnasiet
 
 



FLATEN NU ÄNNU FINARE!

Ett av Miljöverkstans huvudfokus är att locka fler besökare till Flatens
naturreservat och särskilt de som sällan eller aldrig varit där. Under 2022
har Miljöverkstan och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning gemensamt arbetat
i ett LONA-finansierat projekt för att utveckla utemiljön. Målet är att den
ska fungera som en pedagogisk miljö för förskolor och skolor.

Under 2022 har ett uteklassrum byggts i närheten av den stora entrén.
Uteklassrummet ska fungera som en mötesplats för grupper i
utomhuspedagogisk verksamhet. Förhoppningen är att denna utveckling
ska leda till att fler skolor och förskolor samt även andra grupper från tex
föreningar ska komma ut till reservatet för undervisning och verksamhet
utomhus.
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Aischa och Hafsa på Miljöverkstans sommarfest 
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”Första dagen tänkte jag att
det här är inte bra för mig, jag

känner ingen här, har inga
kompisar med mig. Men sen

andra dagen då kunde jag
prata med alla här. Den här

resan var det bästa jag gjort.”
 

/Deltagare 
Äventyrsgruppen

 



PROJEKT

UNGA PÅVERKAR
FRILUFTSLIVET
Under 2022 har Miljöverkstan drivit ett
projekt med stöd från Postkodstiftelsen för
att bidra till att unga nyanländas tankar och
behov synliggörs när det kommer till
friluftsliv. Detta för att utvecklingen av
friluftslivet ska bygga på fler perspektiv och
för att i förlängningen skapa ett mer
inkluderande friluftsliv. 

Under projektet har grupper med deltagare
från Äventyrsgruppen besökt flera
naturområden och gett viktig återkoppling
till de som driver verksamhet där. Till
exempel vad som är viktigt för att fler unga
nyanlända ska hitta dit, känna sig lockade av
vad som erbjuds och om praktiska
förutsättningar som skyltning o.s.v.
Deltagare har fått testa och utvärdera två
olika sorters utegym och besökt en
Fritidsbank och gett feedback på deras
verksamhet. Under våren fick ungdomar
möjlighet att ge sin syn på friluftsliv då det
idrottspolitiska programmet i Stockholm
stad skulle uppdateras. Under en resa till
Bullerö bidrog deltagare från
Äventyrsgruppen med vad de tycker är
viktigt vid besök i skärgården då en ny
nationalpark är på väg att bildas där. 
 
Detta viktiga arbete vill Miljöverkstan ta
vidare! Om fler ska upptäcka friluftsliv och
natur i Sverige behöver fler också få tycka
och tänka kring hur det fungerar idag.
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Vi är mycket tacksamma
för mötet med

Äventyrsgruppen som gett
oss mycket bra vägledning i

hur vi  behöver tänka för
att vara inbjudande och

tillgängliga för alla.”
 

/Sandra Löfgren
Platschef Lida 

Fri luftsgård



PROJEKT

UNGA NYANLÄNDA UPPLEVER
ALLEMANSRÄTTEN

Under året har vi haft ett stort fokus på att utbilda och informera om
allemansrätten. Det har vi gjort genom att skapa informationsmaterial som vi
såg saknades och också genom att låta unga nyanlända uppleva
allemansrätten i praktiken, ute i naturen. Det tror vi är det bästa sättet att
lära sig!

I Flaten har språkintroduktionsklasser fått lära sig vad som är viktigt att ta
hänsyn till i ett naturreservat så som var och när en får elda, vad är viktigt för
att välja en bra tältplats, vad en gör med sitt skräp och en massa annat!
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ROLIG SAMVERKAN 2022
Vi har samarbetat med många föreningar och organisationer under året. Att
göra friluftsaktiviteter ihop, skapa möten mellan våra deltagare och andra
unga, och att besöka fler verksamheter bidrar till positiv utveckling av
Miljöverkstans verksamhet.

Under året har vi bland annat paddlat kanot med Träffstugan, en fritidsgård
för unga med funktionsnedsättningar. Vi har tagit ut 30 barn och vuxna från
ett språkcafé till Flaten och grillat, vi har haft sexsnack i skogen för
Äventyrsgruppens tjejer ihop med RFSU, och mycket mer!
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KOMMUNIKATION
Under året har Miljöverkstan synts i media mer än vanligt. I början av året
uppmärksammades att Miljöverkstan vann pris som årets naturvägledare.
Flera långa reportage har också gjorts där deltagare i Äventyrsgruppen
intervjuats under aktiviteter. Lokalpress var ute i Flatens naturreservat
och uppmärksammade uteklassrummet som just stod klart och träffade en
språkintroduktionsklass i full gång med eldtävling.

Jana Eriksson som är anställd på Miljöverkstan är också professionell
fotograf och de fina bilder hon tagit av verksamheten syns i fler och fler
sammanhang. Genom att några av våra bilder numer finns i en bildbank
(Azote library) så hoppas vi att bilder med bredare representation ska
spridas i fler friluftssammanhang. 

19 | Verksamhetsberättelse 2022



”Äventyrsgruppen är mycket 
mer än det vi gör på aktiviteterna. 

Jag har träffat människor från
andra kulturer, religioner och
med annan sexuell läggning. Vi

skulle aldrig träffats om det inte
var med Äventyrsgruppen.”

 
/Deltagare 

Äventyrsgruppen
 



FÖRENINGEN MILJÖVERKSTAN

STYRELSE
Styrelsen har bestått av 4 styrelseledamöter och under 2022 har styrelsen haft
6 protokollförda möten samt årsmöte.

Ordförande: Lina Lundström, barnombudsman Stockholm stad
Kassör: Anna Meiton, samhällsvägledare, Stockholm stad
Sekreterare: Linus Wellander, utvecklingsledare, Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Ledamot: Anni Heikka, Impact advisor, Ducky (klimat- och hållbarhetsföretag)
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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, foto 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
Miljöverkstans verksamhet finansieras i stort sett helt med projektmedel.
Under året har vi fått stöd av Postkodsstiftelsen, 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
verksamhetslokaler vid Flatens naturreservat.
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