
 
 

Den huvudsakliga verksamheten i vår organisation att erbjuda olika former 

av kulturella, sociala och pedagogiska aktiviteter i samarbete med våra 

samarbetade lokala föreningar. Våra verksamheter kan sammanfattas;  

 

1) Att främja samhälls välbefinnande och välfärd genom att bestå 

samhället med sociala tjänster.  

2) Barnuppfostran och familjesamhörighet 

3) Genomför studiecirklar i svenska, samhällskunskap, jämställdhet, 

integration, och andra viktiga ämne.  

 

 
 

4) Vi strävar efter att bygga broar för ökad förståelse mellan somalier 

och 

5)  andra grupper i samhället.  

6) Vi samordnar simning träff för alla medlemmar, så länge många 

medlemmar är inte sim kunniga.  

7) Vi samordnar fester i synnerhet högtids tillfällen och andra viktiga 

tider.    

8) Vi jobbar ibland som förmedlare ifall konflikter uppstå mellan 

medlemmarna och mellan medlemmarna och deras enskilda familjer. 

  

 

 

 

 

Waamo Samhällsutveckling Organisation 
Är en förening som samlar Somaliska män, kvinnor och barn i 

Västmanlands län och de avgränsande länen. De flesta medlemmarna 

kommer ursprungligen från Somalia.  

 

Vision: Vår vision är att bilda ett samhälle som är aktiv, fria och 

engagerade; Ett samhälle där rättvisa, jämställdhet och respekt för 

mänskliga rättigheter råder. Ett samhälle där alla oavsett ålder, kön, 

ideologi tillhörigheter kan njuta av och utöva sina mänskliga och 

samhälleliga rättigheter utan någon form av diskriminering. 

 

Syfte: Vår förening syftar till följande sammanfattande punkter.  

1) Att uppmuntra somaliska samhällsgrupper och individer att aktivt 

delta samhällsutvecklingen i Sverige.  

2) Att hjälpa barn och ungdomar för utbildningar som 

studiehandledning, språkutbildning, kultur föreställningar, 

teateruppvisningar, idrottsaktiviteter och social sammanhållning i ett 

försök att vinna politiska och kulturella respekt för vårt samhälle.  

3) Vi försöker hjälpa till att uppnå en bättre integration inom det svenska 

samhället.  

4) Vi bryter ensamhet hos en del individer, och visar solidaritet ifall en 

medlem har grymheter som till exempel när man förlorar 

familjmedlem eller nära släkting eller ifall av sjukdomar.   

5) Vi samlas och stödjer när en medlem har speciella ceremonier, till 

exempel när det händer brolopp, nyfödelse ceremoni, eller ny-

kommande från samma områden.  

                                     



 

 

 

 

Framtiden  
Vi förutspår en bra framtid för vår förening för kommande åren och 

kommer att fördubbla våra verksamheter och hoppas att våra relationer 

hos Västerås kommun och andra föreningar kommer att stärkas på ett 

bättre sätt. Vi tänker slå oss samman med andra kulturella och 

Ungdomsföreningarna i Västmanland eller planerar att samarbeta med 

dem för att förstärka vår kultur aktiviteter.  

 

Vi tackar härmed för studieförbundet Vuxenskolan. Hittills har 

Studiefrämjandet vuxen skolan hjälpt med oss med lokaler där vi brukar 

hålla våra sammanträden och studiecirklar regelbundet. 
. 

 
 

 

Bilden ovan ser ni en av organiserade simning samlingar i Västerås, den 

anda bilden är ett våra barn i en gemensam fritidsaktiviteter förra året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Waamo samhällsutveckling styrs av dess generalförsamling, som 

sammanträder en gång per år och en styrelse, som väljs av församlingen. 

Medlemmarna väljs vartannat år. Styrelsen sammanträder ett möte en gång 

om månaden. Det här är föreningens års möte som hålls den 15 februari 

2016. Vi välkomnar med öppna armar alla deltagande medlemmar och våra 

gäster 
 

 
 

Styrelsens verksamhets berättelse för år 2015 

Under verksamhetsåret har vi genomfört ett antal träff och verksamheter, 

styrelsemöten och öppen möten för alla medlemmar. Antalet medlemmar 

har ökat under den där perioden, och vi förväntar att medlems ökning ska 

fortsätta även kommande åren. Dessutom har engagemanget hos 

medlemmarna ökat markant. Medlemsavgiften har varit 200 kr. per månad. 

Våra medlemmar har på några tillfällen aktivt bedragit kultur aktiviteter och 

föreställningar i Västerås och Stockholm. Föreningen har inte hittills fått 

något stöd från kommunen, eller andra bidragsgivande institutioner.   

 

 

 

 

 

 

 

Besöks adress. Karlavagnsgatan 1, 72468 Västerås. Mobil 0704682877 Email: 

mhhirsi@yahoo.com 

 


