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Året 2022 präglades med en tillförsiktig lättnad av restriktionerna om Covid – 19 och om att vi 

började se ljuset i tunneln.  

Planerna för moskébygget på Väla Södra blev så småningom verklighet och framtidstron börjat växa 

på allvar. Den kommersiella delen av Bygget växte fram så vackert och blev en attraktion för våra 

medlemmar men även för andra nyfikna individer. Första del av projektet är så gott som klar för 

inflyttning under mars 2023 och andra delen som utgör moskédelen med kupol börjar om allt går väl 

under februari. Den stora utmaningen är att samla pengar till projektet men med lite hopp och 

mycket självförtroende ska allting gå vår väg. Vi är fast beslutna om att finansieringen ska ske med 

stöd från muslimer i Sverige. 

Övriga aktiviteter har också kommit i gång och övergått till det normala efter pandemin. 

• Aktiviteter för barn i ålder 6 – 13 år efter skoltid genom söndagsskola 

• Skapat aktiviteter under samtliga lov 

• Utbildning av ungdomar i åldern 14 – 25 år i ledarskap och kompetensutveckling 

• Genomföring av gratis sommarkollo på sommarlov 

• Förnyat avtal med Landskrona stad om att utnyttja badhuset separat för att lära barn och 

kvinnor att simma   

• Startat föreläsningar för vuxna en gång per vecka om integration, segregation och andra 

samhälleliga frågor   

• Fortsatt ha öppet hus på söndagar en gång i månaden 

• Fortsatt deltagande i Gruppen för religionsdialog 

• Öppnat mottagning av elever från de flesta skolorna i staden för studiebesök och öppen 

dialog om vår verksamhet. Vi genomförde besök av elever i deras skola   

• Fortsatt samarbete med socialnämnden och polismyndigheterna  

• Övriga religiösa aktiviteter har kommit i gång med fysisk närvaro 


