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Rågsveds moské – en viktig länk till samhället

En växande församling
Rågsveds moské har funnits i området i ca 12 – 13 år. Det 
började som en afghansk förening men kom snabbt att 
utvecklas till en renodlad moské. Församlingen är attraktiv, 
mycket tack vare populäre imamen, och besökarantalet 
växer kontinuerligt. Moskén har kommit att bli söderorts 
största och upptagningsområdet sträcker sig också över 
södra Stockholm, även om de flesta besökarna kommer 
från Högdalen, Rågsved och Hagsätra. Fredagsbönen är 
veckans stora händelse och utöver detta anordnas bön 
5 gånger per dag. Det finns en koranskola för barn men 
man har idag inte möjlighet att erbjuda annan kulturell 
verksamhet eller kontinuerliga aktiviteter. 

En länk mellan medborgare och samhälle
Moskén är viktig för Rågsved och påstås vara en av 
anledningarna till att det inte är ”lika illa här som i andra 
utsatta områden”. För flertalet utlandsfödda är det en 
central plats. Många familjer saknar språk och kunskap 
om hur det svenska samhället fungerar och det är inte 
ovanligt med dåliga erfarenheter av myndigheter, såväl i 
Sverige som i hemlandet. Många äldre lever isolerade och 
lider av ensamhet. För dessa grupper blir moskén en viktig 
länk till samhället. Moskén snappar upp frågor och behov 
och för deras talan, eller hjälper till att dirigera vidare. Det 
är också en plats där besökarna kan fika och lära känna 
varandra. För många är moskén den enda naturliga platsen 
att gå till och man väljer att bosätta sig nära om man har 
möjlighet.

Viljan att erbjuda mer ungdomsverksamhet
Det finns en önskan att stötta lokalsamhället mer genom 
att t.ex. utöka verksamheter för ungdomar. Man ser 
att många unga kommer till moskén och att dessa inte 
återfinns ”ute på gatan”. Att kunna erbjuda kultur eller 
sportaktiviteter som komplement till det övriga utbudet 
i området skulle kunna göra stor skillnad. Dock är det i 
dagsläget inte möjligt på grund av platsbrist. 

Önskan om mer samverkan och dialog
Moskén ser utifrån sin position och nätverk att man är 
en resurs som kan göra mycket för lokalsamhället. Man 
uppskattar de initiativ till samverkan som tagits de senare 
åren och ser gärna ett utökat samarbete med olika 
samhällsaktörer i området. Det finns en stor potential och 
vilja att bidra.

Behov av större lokaler
I takt med att moskén växt har man varit tvungen att flytta 
flera gånger. Nuvarande lokal hyrs i verksamhetsområdet 
bredvid Rågsved centrum. Man har nyligen expanderat 
till ytterligare ett plan i huset och har nu ca 700 kvm. Det 
finns en önskan om att expandera ytterligare och man 
letar efter större och mer ändamålsenliga lokaler. Det har 
dock varit svårt att hitta något som matchar behoven. 
Man vill helst stanna kvar i Rågsved alternativt etablera 
sig i närområdet. Att bygga en egen moské anses svårt 
av ekonomiska skäl. Drömmen vore att tillsammans med 
staden få vara med och planera ett nybygge som sedan 
långsiktigt skulle kunna hyras.


