
Välkommen till vårens aktiviteter i ÖKSS                                Solna i februari 2019   
 
Fredagen          Öppet Hus och Konstvernissage på Klaragården 
den 8 mars         Vi tipsar som vanligt om att Klaragården har Öppet Hus och Konstvernissage på 
                                  Internationella kvinnodagen den 8 mars. Klaragården är en dagverksamhet för kvinnor 
                                  som lever i hemlöshet. Verksamheten erbjuder mat, dusch- och tvättmöjligheter, samt 
                                  att ge kvinnorna mod och möjlighet att på sikt själva  förändra sina livssituationer.  
                                  Tid och plats: kl. 11 - 15 Klara Västra Kyrkogata 20 B, Stockholm. 
 
 
Tisdagen           Boken om Arif – Tur och retur i det kriminella livet 
den 19 mars      Vi får träffa journalisten Niklas Grgic Sandberg, författare till boken om Arif. 
                           Niklas berättar om sina möten med Arif då han berättade om sin skoltid,   
                           koncentrationssvårigheterna och rasismen som ledde honom in i kriminalitet.               
                             
                               I grundskolan blev Arif snabbt känd som  ”problembarn”, därtill var han    
                                  mörkhyad, hade dyslexi och var mobbad. Under hela sin uppväxt hade han 
                                  umgåtts med äldre vilket fått de yngre att tro att han var en gangster. Bilden  
                                  tilltalade honom och fick honom att leva upp till gangsterlivet. 
 
                                  Arif ville skriva sin självbiografi och visa på att man nästan alltid bara mår psykiskt 
                                  dåligt under hela ens kriminella karriär och att det därför inte är rätt väg att gå. 
   
                                  Boken om Arif är en blandning av självbiografi och en journalistisk undersökning av 
                                  ungdomsbrottslighet. Berättelsen varvas med Arifs historia och intervjuer med lärare, 
                                  barndomsvänner, socionomer för att bidra med bredare kunskap om Arifs uppväxt. 
 
                                  Välkommen till en intressant föreläsningskväll! 
                                  Tid och plats:  Kl. 18.00 Scandic Star Hotell, Konferensrum Venezia,  
                                  Aniaraplatsen 8, Sollentuna Centrum 
                                  Anmälan senast 11 mars till Mari-Anne Barrefelt tel. 070-767 89 79 
 
Onsdagen         Årsmöte se separat kallelse. 
den 27 mars      Innan årsmötesförhandlingarna kommer Sini Teng från Riksförbundet   
                                  Frivilliga Samhällsarbetare och berättar om alla olika lagreglerade 
                                  frivilliguppdrag som finns: Förtroendeman, god man,förvaltare, god man för 
                                  ensamkommande barn, kontaktperson, kontaktfamilj, lekmannaövervakare, 
                                  medförmyndare, särskilt förordnad förmyndare, särskilt förordnad 
                                  vårdnadshavare, stödfamilj och stödperson. 

          Vi bjuder på något att äta och dricka under kvällen. 
                                  Tid och plats: kl 18.00. RFS Konferenslokal, Frejgatan 75, Stockholm.  
                                  Anmälan senast 20 mars till Mari-Anne Barrefelt tel. 070-767 89 79.  

Måndagen         Picnic i Hagaparken 
den 27 maj          Traditionsenligt bjuder vi våra medlemmar på Picnic i Hagaparken.  

           Kom och träffas, umgås, byt erfarenheter och ät en god picnic. Välkomna! 
          Tid och plats: kl. 18.00, Koppartälten, Hagaparken, Solna 
          Anmälan senast 20 maj till Mari-Anne Barrefelt tel.070-767 89 79 
 

Hjärtligt välkomna! Övervakare- och Kontaktpersoners förening i Solna-Sundbyberg.  


