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FOTBOLL
Bollis och Reboot samarbetar för  
integration och att få ut folk i arbets
livet. ”Det är sensationella resultat”, 
säger Pelle Holm som är drivande  
i Bollis Lek och spel.
Påskupploppen, bland an-
nat i Navestad, är fortfaran-
de i färskt minne. De hem-
ska scenerna och attackerna 
mot blåljuspersonal är ex-
akt motsatsen till vad Pelle  
Holm och Anna Holms in-
tegrations- och arbetsmark-
nadsarbete vill uppnå.

Kravallerna tjänar dock som 
tändvätska för det fortsatta  
arbetet med integrering och 
inkludering för barn i Norr-
köpings mest utsatta områ-
den.

– Vi kom igång sent i Nave-
stad men jag tvivlar på att 
just de barnen vi har jobbat 
med är i ålder för att ha upp-
levt det där upploppet. Men 
vi har goda resultat med  
det vi jobbar med, säger Pelle 
Holm och fortsätter:

– Samtidigt skriker polis-
chefen i Sverige efter  att för-
eningar och frivilligorgani-
sationer ska jobba med de 
här frågorna. De klarar det 
inte annars. Vi kan ju inte 
låsa in alla människor. Istäl-
let behöver vi till sammans 

skapa tillhörighet och posi-
tiva sammanhang.

Den före detta IFK- och Syl-
viaordföranden är pensio-
när på papperet men har 
inte slagit av mycket på tak-
ten. På ideell basis jagar han 
sponsorer och har fått kom-
munen att bidra med peng-
ar för integrationsprojektet 
Norr köping Tillsammans. 

Föreningen, där även Sargon 
Akcan från Assyriska var dri-
vande, bildades 2017 även 
om de olika projekten hade 
dragit igång redan ett par år 
innan. 

Bollis (lek och spel för års-
kurs 2–6), Bollis (läs och räk-
na) och Nattfotboll var de oli-
ka benen i Norrköping Till-
sammans, plus Trygg skol - 
gång som fanns när Söder-
porten byggdes om.

– Jag satt i styrelsen i IFK 

när vi drog igång. Vi såg, uti-
från ett IFK-perspektiv, att det 
var väldigt ojämlikt i Norr-
köping. Det fanns nästan 
inga föreningar i de utsatta 
områdena och den ojämlik-
heten ville vi göra en insats 
för. Men i dag är det bara Boll-
lis Lek och spel som vi håller 
på med. Läs och räkna över-
fördes förra året till Portalen 
och ABF och Adas United har 

hand om Nattfotbollen, be-
rättar Pelle Holm.

Bollis Lek och spel, där Al-
lan Borgvardt är överledare 
och det finns ytterligare ett 
tiotal ledare, är en omfattan-
de verksamhet som årligen 
inkluderar 500 barn i Marie-
lund, Hageby och Navestad. 

Det är träffar två gånger i 
veckan med fotboll eller an-
nan idrott, kombinerat med 
”Goal Fair Play” där barnen 
bland annat får lära sig att 
respektera olikheter, vårda 
språket och följa regler.

De delas in i grupper med 
en ledare på sex barn. 40 pro-
cent av barnen i de yngre års-
kullarna är tjejer. 

– De är koncentrerade och 
fokuserade på våra övningar 
och sen säger lärarna att de 
tar med sig det här till sko-
lan. Den ambitiösa målsätt-
ningen är att de ska klara sig 

i skolan med hjälp av idrot-
ten. Då kan man ställa sig frå-
gan om de har gjort det? sä-
ger Pelle Holm och låter frå-
gan hänga i luften.

Sekunderna senare lägger 
han fram ett papper med 
rubriken ”Skolresultat klass 
9 behörighet till gymnasiets 
praktiska linjer (%)”.

Där går det bland annat se 
att Klingsbergsskolan (Hage-
bys högstadium) och Nav-
estadsskolan har gjort avse-
värda framsteg. Klingsberg 
har lyft sig från 39,6 procent 
2016 till 88,8 procent 2022. 
Navestad har gått från 64,7 
(2017) till 85,0 (2022).

– Det innebär att de här 
skolorna har helt plötsligt 
blivit bättre än genomsnitts-
skolorna i stan. Det är sensa-
tionella resultat. Men det är 
inte vi som har skapat det 

Fotbollen integrerar: 
”Insats mot ojämlikhet”

Instruktion inför Bollis på Sydvallen. Allan Borgvardt och Andreas Hadenius, som också är handledare på Reboot, berättar för barnen vad dagen ska handla om. FOTO: JOHNY DAAGH
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och Sylviaordförande samt  
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