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Tillsammans ökar vi demokratin i Hovsjö 

Samhället är grannen i trapphuset, tanten i mataffären, barnen på skolan, vännerna på torget, 

sorlet på krogen, gudstjänsten i kyrkan, bönen i moskén, knattematchen på planen, 

föreläsningen på biblioteket, studiecirkeln i föreningen och mycket mer. Det är liksom där det 

avgörs – lika mycket som innanför dörren – om man får ett bra, aktivt, engagerande, 

berikande och meningsfullt liv. Eller inte.  

Och om ens barn får det – eller inte. 

I rika samhällen finns det många platser att mötas på. Många bra platser. Fyllda av 

meningsfulla saker. Platser där det inte bara går att köpa saker, utan också vara med och 

skapa, upptäcka, lära sig, påverka, förändra.  

Till viss del kan man påverka det själv, genom att visa att man vill, att man bryr sig. Men man 

kan inte skapa samhället på egen hand. Vi är beroende av andra. Vi är inte minst beroende av 

att någon tar initiativ, skapar, bjuder in.  

För de som bor i Hovsjö, är Hovsjö början på samhället. Det är här vi lever, här våra barn 

växer upp och formas, blir till nästa generation samhällsmedborgare. 

Vi är sju olika aktörer som har gått samman och bestämt oss för att tillsammans arbeta för att 

stärka engagemanget bland invånarna i Hovsjö, vi kallar oss Hovsjö forum. Vi är Assyriska 

föreningen i Södertälje, Hagabergs folkhögskola, Hyresgästföreningen, Sankt Ignatios 

folkhögskola, Södertälje kommun via Demokratiberedningen, Sörmlandsidrotten och Telge 

Hovsjö. 

Det fina med Hovsjö forum är att det bygger på medskapande, där flera aktörer från 

civilsamhället, tillsammans med kommunen, är med och bidrar till att öka engagemanget och 

den demokratiska delaktigheten i området.  

Hovsjö forum kommer att arbeta med information, folkbildning och olika arrangemang som 

idrotts- och kulturaktiviteter, seminarier och diskussionsträffar. Vi vet att föreningsaktiviteter 

och engagemang kan ge fler tillgång till bredare sociala nätverk, och att det i sin tur fungerar 

främjande för den demokratiska medvetenheten och ett ökat valdeltagande. 

Vi har beviljats statliga medel och kunnat anställa en samordnare som leder Hovsjö forums 

viktiga arbete. Vi vill göra mesta möjliga av den här chansen. Om ett år är det val.  

Vi har bestämt oss för att tillsammans arbeta för ett rikare samhälle där fler är med och deltar. 

Vi hoppas att många fler vill ansluta och göra det tillsammans med oss. Alla goda krafter är 

välkomna att vara med och tillsammans öka engagemanget och demokratin i Hovsjö och 

Södertälje!  

Kom gärna och träffa oss på Hovsjö Hub, där det i dag är öppet hus med aktiviteter för hela 

familjen mellan klockan 12:00 och 16:00. 
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