
 

 

Minnesanteckningar förda vid Sätranätverkets extrainkallade träff 

torsdagen den 17 november 2022 i aulan på Stora Sätraskolan 

 

Kort om nätverket i Sätra: Är öppet för alla som bor och verkar i stadsdelen och finns till för att 

underlätta samverkan och öka tryggheten och trivseln i stadsdelen. Träffas i vanliga fall ungefär var 

sjätte vecka – mötet den här kvällen är extrainsatt på grund av mordet i stadsdelen och den ökade 

oron. 

Styrgruppen för nätverket (liksom för de andra stadsdelsnätverk som finns i kommunen) består av 

representanter från Gävle kommun Livsmiljö (Kalle Wedin, kultursamordnare, och Jonas Norström 

Pettersson, Brottsförebyggarna i Gävle, BIG), Gavlegårdarna (Jeanette Jansson, bosocial samordnare) 

och Hyresgästföreningen (Lisa Pehrsdotter, folkrörelseutvecklare). 

 

Runda: 

Boende i Sätra: Vi är rädda och tycker att det är svårt att gå ut på kvällen. Hur kan vi skapa trygghet 

för oss och våra barn? 

Brottsligheten som sker här gör att det inte känns tryggt. Hade incident vid mitt hus häromdagen, 

kille som blev svårt misshandlad, med alla brott som sker i ens närhet är man inte trygg. Jag vågar 

inte gå ut.  

När jag flyttade hit fanns kvarterspolis, servicekontor osv här. Är själv inte otrygg nu men förstår att 

man känner oro. Jag är ofta ute på kvällarna och träffar ibland ungdomar som kan vara ganska 

högljudda, men de är ju inte farliga. Vi måste synas ute mer, vi som bor här! Tror mycket på att det 

skulle finnas en plats här där man kan träffas. Vi ska inte låta onda krafter och dåliga rykten förstöra 

vår stadsdel! 

Man måste gräva lite djupare och förstå att det här är något som funnits i många år. Segregationen 

har lett fram till det samhälle vi har idag. Gör om och gör rätt. Bra om politikerna tar till sig det. Vi är 

många som vill ha en träffpunkt på Sätra. 

El sistema: Är en del av kulturskola och riktar sig till elever i grundskolan. Ungefär 500 barn är aktiva i 

Sätra. Fokus nu har varit på att hålla verksamheten igång som vanligt för att skapa trygghet och 

normalitet. Och det verkar funka! Hade hört om att många var osäkra och inte ville gå ut på kvällarna 

men på senaste arrangemanget kom 150 personer. 



Gavlegårdarna: Har många hyresgäster i Sätra och håller just nu på att skapa en bild av läget och 

finns tillgängliga för frågor. 

Kommunledningskontoret: Stöttar ett antal projekt i Sätra ekonomiskt, bland annat El sistema, 

biblioteket så att de kan utöka öppettiderna, Paletten som har fritidsverksamhetför låg- och 

mellanstadieelever och just nu jobbar man också med att i samarbete med IK Sätra på att ta fram en 

modell på hur man kan rekrytera ledare och bygga en stabil förening, som sedan ska kunna spridas 

till fler organisationer. Är med för att lyssna. 

Vänsterpartiet: Är med på mötet för att lyssna om det finns förslag och idéer som man kan ta vodare 

till partiet. Har tidigare varit med och lämnat förslag om ett medborgarkontor med närvaro av polis 

och socialtjänst bl a. Nu när Röda Korset har slagit igen finns det ju en lokal i centrum som skulle 

kunna vara en träffpunkt. 

Kulturum: Är en förening som bedriver verksamhet på Brynäs riktad mot nyalända och asylsökande 

personer, många bor i Sätra. Inriktningen är att jobba med vuxna – sjvlvklart ska det vara mycket 

fokus på barn och unga, men vi ser att vi måste inkludera föräldrarna. Vi har både språkträning och 

pratar om hur samhället fungerar. Är med på träffen för att lyssna på om de kan göra nåt mer. 

Svenska kyrkan: Kyrkoherden i Gävle kallade till ett möte på Mariakyrkan i Sätra i förra veckan och 

försöker nu också kraftsamla i de grupper och samarbetspartners man har. Kyrkan har ingen aktiv 

ungdomsgrupp i Sätra, men har kontakt med många volontärer. Präster och diakoner är också 

involverade i att stötta anhöriga till förövare och offer. Man ser att barn far otroligt illa, även innan 

skjutningarna kunde man märka att många som inte verkar ha arbete eller skola kände behov av att 

störa samhället. Är tacksam för det här nätverket och vet att det finns så många som vill göra något. 

Hur hjälper vi varandra att vara vuxna, att blanda sig i utan att det blir fel? 

Även prästen som är placerad på högskolan i Gävle har jobbat mycket med det som har hänt i Sätra 

nu. Har mött studenter som mår dåligt över att de hört någon bli mördad precis utanför deras bostad 

och det finns också en oro över att det sker mycket öppen narkotikaförsäljning på området. Många 

gäststudenter är ofta väldigt ensamma och utsatta och man behöver skapa ett tryggare sammanhang 

för dem. Nu har man med hjälp av en student gjort en enkät för att fånga upp och skapa ett nätverk 

bland studenterna. 

Tipsar också om att det finns möjlighet att få examensarbeten (socionom, kriminologi bla a) som 

tittar närmare på olika insatser osv som görs nu. Högskolan kan vara till hjälp. 

Fältgruppen: Utifrån senaste våldsdåden i Gävle har man försökt vara ännu mer synliga på skolor och 

fritidsgårdar, som är de naturliga platserna för fältarna att verka på. Man har försökt vara mer 

reaktiva och reagera kring sånt som uppkommer och lyft över det till myndighetssidan, samtidigt som 

man fortsätter med det förebyggande arbetet: Det får inte försvinna, utan måste fortsätta för ett 

långsiktigt perspektiv. Oron hos de barn och ungdomar som fältarna möter ser olika ut, beroende på 

närheten till det som har hänt. Och det skapar också en oro hos vuxna som undrar om det kommer 

att hända mer, vilket också påverkar barnen. 

Välfärd Gävle säkerhet: Är med på mötet för att det är en bra temperaturmätare på vad som händer 

i stadsdelen, vilket är bra att veta utifrån den verksamhet som Välfärd Gävle bedriver. 

BIG: Jobbar hela tiden med stöd och har nu hjälpt till att trygga upp personalsituationen på 

fritidsgården och jobbar på kort sikt med att det ska hända bra saker och finnas alternativ för barn 

och unga. 



Drogfri skola: Jobbar med tidig upptäckt av narkotikabruk och är nu jättebekymrade över 

narkotikasituationen i Gävle, där man ser att det är ganska små barn som blir inblandade i den här 

verksamheten. Det som hänt nu är det som man varit livrädd för att det ska hända. Det är tufft för 

alla, tufft att vara förälder, och vi funderar mycket på hur vi kan stötta och pratar mycket internt 

inom socialtjänsten i Gävle med hur vi kan stötta på ett bättre sätt, inte bara i Sätra utan i hela 

kommunen. 

Sätra bibliotek: De allra flesta ungdomar som kommer till biblioteket sköter sig men man har haft en 

del problem ett tag, vilket innebär att man har tagit bort soffor, och polisanmält skadegörelse, 

orosanmält och har nu kommunens väktare som kommer förbi och personalen jobbar heller inte 

ensamma på kvällarna. Vill att alla besökare, från småbarn till äldre, ska känna sig trygga. Det är stök i 

utrymmet utanför biblioteket och där önskar man bättre samarbete med skolan för att kunna få 

ordning på det. Biblioteket är öppna för bred samverkan, det är bara att höra av sig! 

Prolympiaskolan: Det går 674 barn i åldrarna 6 till 16 år på skolan som har 74 anställda. Eleverna 

kommer från hela satan. Säkerhet och trygghet står högt på agendan och nu lyssnar man in vad man 

behöver ta höjd för. Man märker att det finns en romantisering av gängkultur bland de yngre. Det 

märks också att det som har hänt påverkar, barnen går hem tidigare från fritids (innan det blir mörkt) 

och fler föräldrar skjutsar. Skolans elevcoacher fångar upp mycket och efterlyser ett sammanhang 

där skolornas elevcoacher kan träffas och samarbeta mer. 

Nolla sabbet, Gavlefastigheter: Jobbar med att få bort skadegörelsen på sina objekt (skolor mm). 

Har fokus på barn och unga. I Sätra är tacksamt nog inte så mycket skadegörelse, men man jobbar 

förebyggande och stöttar bl a IK Sätra. Nu har man precis flyttat nattfotbollen från Gavlehov till 

Träffen och kommer att kunna köra ytterligare en kväll i veckan och ska också satsa på att få in tjejer 

där, genom att bl a erbjuda dans. 

X-trafik: Upplever att det är tryggt på bussarna, men det finns ungdomar som åker buss för att de 

inte har nån annanstans att ta vägen och där finns också gratis wifi. En åtgärd är att sätta in kortare 

bussar så att chauffören ser passagerarna bättre, men man är försiktig med att slänga av någon, allra 

helst om det är ett barn. Har inga problem med skadegörelse på bussarna, och har en god samverkan 

med fältarna som gör ett fantastiskt arbete. Vill gärna få till sig förslag på förbättringar om man som 

boende t ex upplever att det är mörkt eller otryggt på annat sätt på väg till bussen. Vuxna kan hjälpas 

åt! 

SPF Sveriges pensionärers riksförbund: Har många medlemmar i hela Gävle. Märker att många 

känner sig otrygga och inte vågar gå ut på kvällarna. Har många volontärer och ett stort kontaktnät 

och funderar nu på hur dessa kan vara med och bidra: ”Vi kan inte bara sitta och titta på när saker 

händer”. 

Villaägarna: Jobbar mycket med grannsamverkan. Var också med och tog fram förslaget om 

medborgarkontor i Sätra och ser möjligheten nu igen att påverka för att det ska bli ett sådant. 

Fastighetsägarna i centrum har ett stort ansvar för tryggheten där, för att folk ska våga gå dit. Märkte 

nu att det är nyasfalterat på parkeringen. 

Hyresgästföreningen: Är kanske mest känd för att man förhandlar hyror med fastighetsbolagen men 

tryggheten är också en viktig fråga för föreningen och man jobbar med det på olika sätt, bland annat 

genom att anordna aktiviteter för hyresgästerna ute i bostadsområden. 

Treffen/IK Sätra: Samarbetar med så många de bara kan, för att göra så bra som möjligt för barn och 

unga. Det som har hänt har lagt en blöt filt över Sätra, vuxna pratar mer om att det är otryggt, och 



man ser att det är mycket färre ungdomar som är ute på grund av att de känner sig otrygga – och det 

gör ont. Det är kanske 20-30 ungdomar här som man behöver hålla koll på, men det finns flera tusen 

underbara barn och ungdomar. Det är så lätt att man lägger allt krut på de få som inte funkar, men 

man behöver lyfta kärleken att släcka mörkret. Man behöver också lyssna på barnen och 

ungdomarna, vi pratar om dem men inte med dem. Det finns så oerhört mycket kompetens i Sätra – 

men mycket av den försvinner när klockan slår 17. Kan vi alla visa medmänsklighet och finnas på 

plats, som medmänniskor, på kvällarna? 

Socialdemokraterna/kommunstyrelsen: Har som kommunalråd fokus på social hållbarhet, ett stort, 

viktigt och brett område. Ambitionen måste alltid vara att alla som bor i Gävle ska vara trygga. Är 

väldigt mycket ute och träffar människor, det finns så många goda krafter som jobbar varje dag. Har 

pratat mycket om vikten av att hitta vuxna förebilder. Nu håller man på att starta flera olika insatser 

och även stötta de som redan rullar. Och så försöker man fånga vad man kan ha missat, bland annat 

genom att lyssna på den här träffen. Kommunstyrelsen har avsatt två miljoner kronor för insatser i 

Sätra och lyssnar just nu in för att se vad de ska läggas på. Sedan tidigare har man gjort en satsning 

på bl a fältgruppen som är fler på plats i Sätra och ska finnas på en fast plats i stadsdelen (i gamla 

Hulkboden). 

 

SBB: Ny fastighetsägare i Sätra sedan april. Har inte hört från hyresgästerna att de upplever någon 

särskild otrygghet, men är med på träffen för att lyssna in och se om man kan göra något 

tillsammans. 

Brottsförebyggande rådet/Brottsofferjouren: Jobbar med grannsamverkan och numera är det också 

många som bor i hyresrätter som är intresserade av t ex skalskydd. Uppmanar ständigt folk att gå ut 

och röra sig i området. Och våga heja på varann, det är enkelt! Blir förbannad på oss Sätrabor, 

uppmanar till att åka och handla i centrum på kvällen. 

Polisen: Det finns en uppfattning om att polisen ska lösa otryggheten, men vi som samhälle måste 

hjälpas åt. Polisen kan jobba med säkerhet, vilket man gör nu genom att sätta upp fler kameror, flyga 

med drönare, öka närvaron med mera, vilket kan öka upplevelse av trygghet men kan också riskera 

att spä på upplevelsen av otrygghet, genom att man ser åtgärderna och tänker ”varför behövs det 

här?”. Att det rör sig fler människor ute är en otroligt viktig trygghetsfaktor. Den 5 december är det 

en träff för de som vill börja vuxenvandra i aulan (inbjudan bifogas anteckningarna). Och: Tipsa 

polisen om ni ser något. 

Öppet forum Sätra: Intresseförening Sätrabor, tar emot frågor från allmänheten, ingen fråga är för 

liten och ingen är för stor – det är Öppet Forums strå till stacken skapa trivsel i Sätra. Anordnar bland 

annat städdagar och affischerar om alla sina aktiviteter. Håller också Nyöstertorpet öppet och 

samarbetar med skolan och öppna förskolan, på höstlovet var det mycket barn på plats. Nästa gång 

det är öppet är andra advent.  

Sätra rektorsområde: Skolgång är en hästkur mot kriminalitet. Skolan får hjälp och stöd, vilket är 

viktigt för att skapa likvärdighet. Man kan ha mindre klasser och fler lärare för att ge barnen bättre 

förutsättningar. Kan också stretcha skoldagen så att man öppnar redan klockan 7 på morgonen och 

har kvällsskola fram till kl 19 fyra dagar i veckan. Samverkar ofantligt mycket, och vill särskilt lyfta 

fältarna som finns på plats varje dag. 

Nynässkolan: Ligger nära Sätra och många av ungdomar som bor i Sätra går på vår Nynäs. 

Ungdomarna rör sig dessutom mellan stadsdelarna, och vi behöver hitta samverkansforum utifrån 

det. Nu är det en 15-åring som sitter häktad. Skolan är inte så jätteförvånade, man vet hur 



ungdomarna mår och har det och hur viktigt det är att de har en meningsfull fritid. Men man behöver 

göra nånting annorlunda och det snabbt! Barn som är 13 år har redan etablerat ett utanförskap, och 

man behöver göra tidigare insatser, i ännu yngre åldrar. Måste samverka och prata om det som vi 

inte redan gör. 

 

Förskolan Sätra: Träffar jättemånga vårdnadshavare och många barn, syskon, kan ha barn som är 

barn till offer och förövare och lyssna nu in väldigt mycket. Vill tipsa om något positivt som händer nu 

på måndag: Klockan 17 sker en ljusmanifestation för världens barn i Sätra centrum, med ljus längs 

hela ån. Det är barnen på förskolorna som har arbetat jättemycket för att göra detta. Alla är 

välkomna att promenera förbi och kanske knyta lite nya kontakter! 


