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Styrelsen för verksamhetsåret 2019 har bestått av:
Växjöbostäder AB:
Ordinarie ledamot: Martin Eneborg
Victoria Park AB:
Ordinarie ledamöter: Peter Lindberg
Ersättare: Marko Hukari Serrate
Hyresgästföreningen Sydost:
Ordinarie ledamot: Susanne Filipsson.
Ersättare: Ramona Hedberg
Växjö Kommun:
Ordinarie ledamot: Peter Estling
Ersättare: Malin Richardsson
Adjungerad: Louise Nygren
Diakonicentrum:
Ordinarie ledamot: Sara Marklund.
Ersättare: Gun Broberg
Peter Lindberg har varit föreningens ordförande.
Revisorer
Som Ideella föreningen Dalbos revisor har Pether Svensson utsetts.
Möten
Föreningen har haft sju styrelsemöten och föreningsstämma under året.
Organisation
Panncentralen är organiserad under Ideella föreningen Dalbo. Föreningens medlemmar
bidrar på olika sätt med resurser till verksamheten. I föreningens styrelse sitter
representanter från Victoria Park AB, Växjöbostäder AB fram till 10 sep 2019, Växjö
kommun, Hyresgästföreningen sydost och Svenska kyrkan Växjö.
Verksamhetsberättelse 2019 för Ideella föreningen Dalbo
Ideella föreningen Dalbo är en samverkan mellan Växjöbostäder, Växjö kommun, Victoria
Park, Diakonicentrum i Växjö, Hyresgästföreningen och Equmeniakyrkan. Föreningen
driver mötesplatsen Panncentralen som invigdes den 30 augusti 2003. Syftet var att skapa
en plattform för verksamheter som bidrog till en positiv utveckling både för boendemiljön
och boende på Dalbo.
Efter sommaruppehållet startade Panncentralen upp verksamheten, med en tydligare
inriktning mot tjejer och kvinnor. Mer och fler aktiviteter samt öppettider för tjejer och
kvinnor.
Panncentralen besöktes 2019 av 15 639 besökare och har idag funktionen av en
friskhetskapande, mångkulturell mötesplats för både enskilda, organisationer och
föreningsliv i Araby. Mötesplatsen vänder sig från årskurs nio och uppåt. Verksamheten är
helt drog- och alkoholfri. Panncentralen mottog stolt Växjö kommuns Integrationspris
2011 och Växjö kommuns Kulturpris 2014.

Personal
Panncentralens grundbemanning består av tre deltidsanställda i Ideella föreningen
Dalbo, samordnaren för Ungas fria tid /Tjejer Emellan anställd av Växjö kommun, en
diakon anställd av Diakonicentrum. Equmeniakyrkan representeras av ideell personal
som extra resurs i Kvinnor Emellan.
Växjö kommun bidrar med personal anställda i olika arbetsmarknadsåtgärder, detta
motsvarar en ekonomisk insats på ca 1,7 miljoner kronor 2019. Diakonicentrums
personal och ekonomiska insats i Panncentralens verksamhet motsvarar på årsbasis
110 000 kr.
Under året har vi haft 6 anställda i någon form av nystartsjobb/andra
arbetsmarknadsåtgärder, de har arbetat i verksamheten under ett år. 2019 tog
Panncentralen också emot personer från Arbetsförmedling som har haft arbetsprövning.
Personalen har deltagit på Växjö kommuns jobbmässa i Tipshallen.
För att också skapa tillfällen för personalen att samarbeta, har vi på sista personalmötet
varje månad – Det ska vi fira! Då är det två i gruppen som gemensamt ordnar fika.
Samverkan
Panncentralen samverkar med många olika aktörer vilket är mycket givande och
utvecklar verksamheten. Samverkan med Diakonicentrum i Växjö utvecklas hela tiden
och det känns självklart att kunna ge och ta från båda håll
Under året har studieförbundet ABF haft språkkafé en gång i veckan med målgruppen
kvinnor. Organisationen Svenska med baby har också träffats en gång i veckan med
målgruppen föräldralediga med baby 0–2 år.
Panncentralen har firat Valborgsmässoafton vid Mariakyrkans eld där fler och fler av
våra gäster aktivt deltar. En kväll då personalen arbetar tillsammans med personal från
Mariakyrkan.
I år gick familjeresan till Ronneby och deras utomhusbad, loppmarknad och
strövområde. En uppskattad resa för familjerna i området. Platserna till resan tog slut på
mindre än en vecka. Sammanlagt var vi 100 personer, som hade en mycket trevlig dag.
Kvinnor Emellan stöpte även i år ljus i Mariakyrkan inför julen och som vanligt blir
Panncentralens gäster varmt mottagna av Mariakyrkans personal. Detta är en av årets
höjdpunkter.
Vid årets traditionsenliga julbord deltog 110 gäster, antalet kvinnor som kom till 2019
års firande var mer än hälften. Fler gäster än föregående år, trevligt och bra
arrangemang. Ett arrangemang som verkligen speglar vår verksamhet, en
generationsövergripande mötesplats. Vi hade även ett lotteri med många fina priser, till
förmån för Svenska kyrkans julgåva.
Folkhälsa
Panncentralens verksamhet är hälsofrämjande på olika sätt men här väljer vi att ta upp
de mer traditionella friskvårdsaktiviteterna. Personal har tillsammans med besökare
deltagit i Araby Park Arenas Zumba.
I april startades cykelkurs för kvinnor. Den andra kursen efter sommaren. Under 2019
har båda grupperna tränat 10 tillfällen sammanlagt.
Bastu har under hösten varit uthyrd flera gånger i månaden.

Dagverksamhet
Dagtid kommer gäster för att läsa tidningen och använda internet. Flera av våra gäster
kommer in för att träna lite svenska medan andra vill få hjälp med brev från
myndigheter, barnens skola med mera. Många gäster känner sig ensamma och kommer
för att prata bort en stund.
Panncentralen har på uppdrag av Vuxnas lärande kompletterande SFI för kvinnor, tre
eftermiddagar/ vecka. Vi utgår alltid efter kvinnornas behov här och nu. Läxhjälp, prata
av sig, diskutera, baka, studiebesök och information om svenska samhället.
För föräldralediga har Föreningen Arabys Aktiva Familjer haft matlagning och språkcafé.
En mycket populär aktivitet, med ett snitt på 15 deltagare + barn/gång.
Internationella gruppen från Mariakyrkan har stickkafé hos oss varannan vecka.
Deltagarna har stickat och sytt babysaker. Vid tre tillfällen under året har vi packat
sammanlagt 350 paket som överlämnats till Erikshjälpen. Human bridge transporterar
ut till de behövande på plats. Energin på Stickcaféet är underbar och alla trivs oavsett
om man väljer att sticka eller bara umgås.
Kvällsverksamhet
Panncentralen är en arena för samtal, rekreation, information, diskussion och vi arbetar
för att gästerna ska vara delaktiga och känna inflytande i kvällsverksamheten.
Kvällstid har Panncentralen fyllts av trevliga gäster. Många samtal och möten har ägt
rum där relationer, gemenskap, förtroenden och respekt för våra olikheter har skapats.
I källaren erbjuds biljard och pingis som är ständigt fullbokat.
När vi ändra inriktning efter sommaren slutade många av våra gäster att besöka oss.
Personalen skall i största möjliga mån bestå av minst en kvinnlig personal varje kväll.
Det är all personals ansvar att de kvinnliga gästerna som kommer känner sig välkomna.
Under året har vi erbjudit våra besökare fem tillfällen att träffa intressanta och
inspirerande gäster. De gäster som varit här är och presenterat och informerat om sin
verksamhet är Noaks Ark, polisen, socialtjänsten, Familjecentralen – Dalbo och Victoria
Park.
Studiebesök på Panncentralen
Etableringssamverkan Kronoberg: Representanter från olika arbetsgrupper.
Linnéuniversitetet: Mitsuru Suzuki med japanska studenter.
Familjecentralen Dalbo: Personalgruppen
Fagrabäcks – och Ringsbergsfritidsgård: Verksamhetsbesök med ungdomar
ID – institutet: Studiebesök från Sydafrika.
Arrangemang som Panncentralen deltagit i
Valborgsfirandet Mariakyrkan
Araby folkfest
Vi är Växjö
Dialogmöte
Nygatan 8 – Regionteatern
Trygghetsvandring

En vecka fri från våld
Jobbmässa Tipshallen

Kvinnor Emellan
Verksamheten Kvinnor Emellan har haft en planerad aktivitet varje onsdag hela året.
Aktiviteterna har planerats tillsammans med kvinnorna. På träffarna har vi haft gäster
från nyfödda till över 80 år. Knytkalasen har under året tagit fart igen, på knytkalaset i
oktober var det 80 gäster. Flertalet av kvinnorna delat med sig av sina kunskaper och
recept och lärt andra laga underbara rätter. Stoltheten att lära andra går inte ta miste på.

En gång/månad stickar – syr vi babykläder och blöjor, till babypaketen. Ett fint sätt att
bidra och ge tillbaka, tycker de kvinnor som deltar. Många av kvinnorna har ett stort
behov av vår verksamhet, för att träna svenska, ha roligt och röra på sig.
Andra uppskattade aktiviteter som vi gjort är biobesök, bowling och utflykt till friluftsbasen Karlslund.
Vi har haft gäster utifrån som på olika sätt bidragit till verksamheten. Politiker, berättare
från biblioteket och flera aktörer i området har besökt oss.
Stämningen på Kvinnor Emellan är trevlig, positiv och trygg. En mötesplats för kvinnor i
alla åldrar och med olika bakgrund umgås och diskutera allt mellan himmel och jord.
Kvinnor Emellan har träffats 45 onsdagar. Under 2019 har vi haft ett snitt på 20
kvinnor/ tillfälle.
Egna arrangemang:
Knytkalas på kulturnatten
Grillfest
Resa till Gekås

Må bra kväll
Ljusstöpning
Knytkalas

Arrangemang som Kvinnor Emellan har deltagit på:
Scensommar
Araby folkfest
Luciafirande i Equmeniakyrkan
Dialogmöte med Växjö kommun
En vecka fri från våld

Kockduellen
Bowling

Familjedag 7 dec
Karlslund

Tjejer Emellan
För tjejer på tjejers villkor - med de stora livsfrågorna i fokus.
Under 2019 har verksamheten fortsatt på Växjö kommuns fritidsgårdar.
Detta har skett genom mötesplatser, samhällsinformation, intressegrupper, aktiviteter,
utflykter/resor och arrangemang.
Tjejer Emellan är en välbesökt verksamhet som inger trygghet och ett eget rum bara för
tjejer. Där det är en god balans mellan spontant umgänge och arrangerade prova-påaktiviteter.
År 2019 påverkade statens lovpengar sommarverksamheten. Tjejer Emellan har kunnat
anställa tjejer under lovet. Som tillsammans med två feriearbetare från Växjölöftet
sommar har haft aktiviteter varje dag. Aktiviteterna har varit många och mycket
varierande. Allt från badresor, läger, bio till basket och femkamp. Aktiviteterna var
välbesökta och omtyckta.
På de andra loven har vi varit på föreningsbesök hos Youngways i Malmö och haft ett
utbyte med Zonen fritidsgård i Halmstad.
Tjejer Emellan har under våren erbjudit yoga en gång/vecka. Uppskattat både hos tjejer
och kvinnor.
För att sprida den bärande idén och metoden Tjejer Emellan har samordnaren deltagit i
olika arrangemang, konferenser, studiebesök haft möten med fritidsledare,
ungdomsarbetare, ungdomar, politiker och tagit emot studiebesök och praktikanter.
Miljö
Panncentralen skall vara trivsam och välkomnande för våra gäster. Doften av nybakat
och fräscha lokaler är inbjudande och lockar även nya gäster, speciellt dagtid.
Under 2019 har vi fortsatt arbeta med miljön.
I början av året startade vi upp en ny verksamhet, Returen, ett återbruk. Istället för att
slänga kläder och prylar som man tröttnat på, tar vi hand om de. Returen tar emot hela

och rena kläder, porslin, husgeråd och leksaker. Här får alla som vill ge och ta, man
behöver inte lämna för att ta.
Under sommaren målade all personal om Panncentralen, nu har vi ljusare färger på
väggarna.
Information
Panncentralen har under året haft studiebesök och har vid några tillfällen blivit
kontaktade av studenter från LNU för intervjuer kring frågor som berör området
integration, jämställdhet, mm.
Varje vecka har Panncentralens hemsida och Facebook uppdaterats.
Besöksstatistik 2019
Antal besök på
Panncentralen
Totalt.

2015

2016

2017

2018

2019

35 711

29 006

27 279

26 049

15 639

Panncentralen

33 286

28 144

24 091

22 918

12 206

Besökssnitt
per dag
66,8

Besökssnitt
per öppet
tillfälle

Tjejer Emellan/Araby
Kvinnor Emellan
Kompl SFI
Zumba
Kvinnor öppenverk
Cykelkurs

2425
1396
484
1120
1119

852
1160
248
768
974
8

525
840
525
345
884
8

667
1027
562
49
818
8

997
946
567

20
20,5
5,3

915

3,9

8

Varav
kvinnor
6,9
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