Pressmeddelande, 2019-09-20

Kompisar och kanelbullar åt alla
Den 4 oktober är det äntligen dags för kanelbullens dag. Då anordnas en stor kompisfika där
personer med olika bakgrund möts för att få nya vänner och såklart en kanelbulle eller två. Och du
är bjuden! Bakom fikat står de ideella organisationerna Kompisbyrån och Nema Problema som vill
visa att det kan vara kul och enkelt att bidra till ett mer inkluderande samhälle.
-

Det här blir tredje året vi arrangerar kompisfika och det är alltid lika härligt! Alla är välkomna
och förutom gratis kanelbullar och kaffe utlovar vi nya vänner, skratt och spännande
överraskningar. För alla barn kommer dessutom att finnas lekar och pyssel i vår kids corner,
säger Vilhelm Skoglund som är verksamhetsansvarig på Nema Problema.

Men syftet med fikan är mer än att bara vara roligt. Kompisbyrån och Nema Problema menar att
enkla och lustfyllda forum för där nya och etablerade i Sverige kan träffas är viktigt för ett öppnare
och mer inkluderande samhälle.
-

Många vill bidra till integrationen och tycker det känns viktigt att öka gemenskapen i
samhället. Samtidigt kan det vara svårt att veta hur man som enskild person ska bära sig åt.
Att träffa en fikakompis är ett roligt sätt att engagera sig, där man genom att göra något så
enkelt som att fika kan bidra med språkträning och ett bredare kontaktnät för den som är ny
i Sverige. Något som i sin tur kan leda till så mycket mer, allt ifrån jobb- och
bostadsmöjligheter till vänskap för båda parter, säger Miriam Ghebressilasie på Kompisbyrån.

Fikan äger rum 17-19 den 4 oktober på Park Café,
Magnus Ladulåsgatan 1. Läs mer och anmäl dig på
www.nemaproblema.se/kanelbullens-dag.

*Kompisbyrån är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som syftar till att öka gemenskapen i samhället
mellan nya och etablerade svenskar. Kompisbyrån matchar nya och etablerade svenskar som träffas som fikakompisar eller
startkompisar. Idag finns Kompisbyrån i tio städer och ungefär 17 000 kontakter från över 130 länder har förmedlats.
Kontakt: miriam@kompisbyran.se
* Nema Problema är en ideell organisation som arbetar för ökad integration i Stockholm. Organisationen fokuserar särskilt
på att hjälpa nya i Sverige till sysselsättning och att skapa möten mellan människor av olika bakgrund. Hittills har Nema
Problema bidragit till att skapa hundratals långsiktiga relationer och över hundra lyckade anställningar.
Kontakt: ville@nemaproblema.se
facebook.com/nemaproblemafoundation
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