
 

 

Minnesanteckningar Nätverk Sätra onsdag 12 januari  
Antal deltagare 15: Malin Köhler (polisen), Osama Abdelgawad, ABF Gör din röst hörd), Magdalena Sandberg 
(Heimstaden) Ami Dahlbom och Angelica Franzén (Svenska kyrkan),Robert Nordström (Fältgruppen Gävle 
kommun),Jeanette Jansson (Gavlegårdarna), Kalle Wedin (Livsmiljö Konst och kultur, Gävle kommun), Mats 
Persson, Magnus Lager, Amelie Othén (Hyresgästföreningen), Hans Erik Hansson (Villaägarna), Sten Hillman 
(Öppet forum Sätra) Ulrika Svedén (Kulturskolan/El Sistema), Gun Indahl (Sätra bibliotek). 
 
Kulturenheten Gävle kommun:  
Kalle Wedin, KoF, med i samtliga närverk, jobbar med skapande skola och arrangemang. Vill 
berätta att det varit två tjänster ute på enheten, en som kulturutvecklare och en som lov och 
fritidssamordnare, bra att det finns möjligheter att söka för lovaktiviteter framöver. 
 
Kulturskolan/El Sistema: Ulrika är processledare. Startade 2015 i Sätra, finns i hela världen. 
Fokus på musik men även det sociala, (skola, familj, fritid) musiken är verktyget. 
Klassorkestrar.  Jobbar med skolorna förskoleklass till 2:an, med skolans personal, i den 
obligatoriska undervisningen. Sedan åk 3 är det sedan frivilligt, på fritidstid, kan välja 
stråkinstrument eller slagverk då, finns nu flera stråkorkestrar och drum-lines. I och med att 
de träffar alla barn blir det mycket mer än musiken, jobbar med frågor om samarbete, 
gemenskap, kämparanda och att reflektera över sitt lärande. Väljer sånger med betydelsefulla 
texter om t.ex. demokrati också. Viktigt med uppträdanden, varit tråkigt med pandemi. Besökt 
äldreboende med förskoleklassen, skoluppvisningar för åk 1-2, mellanstadiet konsert med 
symfoniorkestern när det inte är pandemi. Har även familjeträffar onsdagar, legat på is under 
pandemin. Märker att färre barn kommer till repetitionerna när det är mörkt ute, finns några i 
nätverket som vill som vandra med barn måndagar eller onsdagar? Hjälpas åt till och från 
repetitionerna? Önskar mer egna lokaler, trångt på skolan, några idéer för det? 
 
Kulturskolan har kurs i kreativt skrivande på tisdagar med biblioteket, för ungdomar. 

 
Hyresgästföreningen: 
Nabil slutar på Hyregästföreningen i januari. 
Magnus Lager är ny förhandlare, med på mötet idag och lyssnar och lär. 
Kvarterslokaler stängs enligt beslut idag, gäller 1 månad nu (omprövas varannan vecka) och 
dispens för årsmöten till sista mars.  
Delmos-inspirationsdag arrangerades av Hyresgästföreningen nationellt igår, där Kismah 
Kamara från Sätra var med och berättade om sin insats med fotbollen i Sätra mycket 
uppskattat inslag! 
 
Mariakyrkan: Ami Dahlbom ny präst för norra distriktet, uppvuxen i Gävle och återflyttad 
nu efter 40 år på andra orter. Kul att vara tillbaka! Fråga till Kalle sedan om att söka medel. 
Angelica Franzén är diakoniassisten i Mariakyrkan. 
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Vill gärna bjuda in El Sistema till mer samverkan med kyrkan! Kan kanske även vara stöd 
med promenader framöver, Angelica, Ami och Ulrika håller kontakt om det. 
 
Vill gärna få kontakt till Nyöstertorpet och Stens e-post är sten_hillman@yahoo.se  
 
Ami är nyfiken på fördelningen av boendeformer i Sätra?  Går att få från kommunen, via 
växeln och här http://old.gavle.se/PageFiles/4168/2018/Alla%20faktablad18%20-
%20planeringsomr%C3%A5den.pdf , men Stens snabba svar är att det är fördelat ca. en 
tredjedel villor, en tredjedel bostadsrätter och en tredjedel hyresrätter. 
 
Sätrahöjdens Villaägarförening: Boll och skridskoplan fixad, nya målburar med mer 
där, så Hans-Erik tackar för hjälpen från Nätverket med kontakter. Vad gäller för 
trivselregler vid sådana planer? Vissa som tar över planen nu. Planen är inte 
bokningsbar utan är en spontanyta. Frågor om det kan ställas till Helena Hillnor på 
Gävle kommun också. 
 
Har övrig fråga om centrum och kring diskussionen om friskolor, tar under övriga frågor 
 
Sätra bibliotek: Rullar på, hade en del aktivitet under jullovet, fortsatt samma besöksantal. 
Kommer få författarbesök av Anders Teglund som skrivit boken ”Cykelbudet” om att arbeta i 
gig-ekonomin. Kommer 3 februari kl 19 och pratar om boken, Begränsat antal platser. Anmäl 
dig till 026-17 94 74 eller satrabibliotek@gavle.se.  
Digi-träff 10 februari med Kristin om digital inkludering,  
Sportlovet, barnteater 26 feb, biljetter hämtas från 14 feb. 
Fått extra medel för mer aktivitet så tar gärna emot tips på samarbeten, 
Start i maj med kampanjen ”Demokrati pågår” innehållet tas fram nu, ser gärna samarbeten 
med skola mfl. För alla åldrar under kampanjen så fler samarbeten eftersöks! 
 
Gavlegårdarna. Haft en superlugn period under jul och nyår, tacksamt efter turbulent höst. 
Samarbete med Treffen och IK-Sätra för att hålla öppet Paletten i år igen. 
 
Heimstaden: Magdalena Sandberg, inget eget att rapportera men lyssnar gärna in för 
eventuella möjligheter att haka på aktiviteter framöver. 
 
Polisen: Malin är kommunpolis. Förekommer att folk söker dem genom kommunens växel, 
men de hör till Polismyndigheten. Både Måns och Malin är satta att arbeta hemifrån igen nu. 
Varit grönt läge i Sätra sedan sist, finns fortsatt oror för vissa bar, unga och boende. Kontakt 
med socialtjänsten där. Lugnt med rapporter kring jul och nyår om stök, brukar vara mer 
turbulent. Inget som sticker ut i stadsdelen nu. Personalen i yttre tjänst jobbar på, insatser mot 
t.ex. grov organiserad brottslighet.  
 
Socialtjänstens fältgrupp:  
God bemanning i Sätra, i synnerhet kvällstid och i utökat samarbete med skola och fritidsgård 
för tidiga insatser. Viktigt att bibehålla närvaro trots pandemin. Instämmer i polisens lägesbild 
om grönt läge. 
 
ABF: Osama arbetade innan med satsningen ”Let´s Talk”, nu projektledare för ”Gör din röst 
hörd”, demokratiprojekt och vill gärna samarbeta med fler och göra saker tillsammans. 
Planering pågår för det nu. 
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Öppet Forum Sätra, Sten delar bilden av att det är lugnt, området runt Hallonvägen, varit en 
bilbrand i närheten, men den var inte kopplad till stadsdelen egentligen, utan en undanskymd 
plats så troligtvis därför. Nyöstertorpet har varit extra julpyntat i år, med ljus dygnet runt, 
grillar och bord har använts flitigt. Finns en ansvarig som sköter med ved och sådant rörande 
grillarna. 
 
Påminner om idén med stadsvandringar i Östra Sätra, inte aktuellt just nu med smittoläget, 
men gärna framöver.  
 
Gävle Gille, hembygdsföreninge, har rotombud ute i stadsdelarna och Sten är för Sätra, 
kommer komma till Sätra i sommar och få vandring där, stort intresse för Sätra. 

 

Övriga frågor 
 
-Sportlovsturné 

Möte med Brynäs på måndag, bra att veta till dess vilka som vet att de vill vara med och 
vilken dag som passar bästa. 
Bra chans att visa upp sig för fler stadsdelar med, om ni vill hänga på fler dagar! 
 
Uppdatering efter möte: Tisdag 1 mars förslås vara dagen för Sätra och Brynäs Bra start 
kommer komma med bland annat skottramp och fler aktiviteter, ordna korvgrillning med mer. 
Meddela gärna Amelie om ni tänker vara med under dagen, vi kommer troligtvis hålla till i 
närheten av Träffen/Sätra C, mer info kommer. 
 
Tisdag eller onsdag planerar El Sistema att göra något, ska förankras med skolan. Tänkt vara 
på Ulvsätersskolan. Bibblans teater är på fredagen 26/2.  
 
Nyöstertorpet har innan haft sportlovsöppet hela veckan med grillar igång och möjlighet att 
låna sparkstötting om vädret tillåter, brukar vara mycket populärt. Vet inte hur de vågar ha 
öppet i år med pandemin, men vid spontanöppet ställs gatupratare ut och flaggor sitter uppe. 
 
Kanske kan El Sistema ha storsjung på biblioteket?  
 

-Söka medel, ny mall.  
Ska var lätt men tydlighet viktigt, finns nya medel inför 2022. Bifogas till anteckningarna. 
 

-Info från Kalle/Gävle kommun  
Vinterfestivalen lördagen innan sportlovet 26/2. Finns även medel att söka från olika fonder 
från kommunen, kontakta Kalle med frågor om det. 
 

-Centrum: 
Vad händer kring Rapatacs bygge av förskola som de fått mark för? 
Hans-Erik ,Villaägarna vill uttrycka besvikelse över att inget hänt än kring belysningen 
i centrum, ber att Jeanette tar med frågan igen och Jeanette hänvisar frågan vidare till 
Rapatac igen för mer information.  
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 Ami Dahlbom (Mariakyrkan) tillägger att det kan finnas poäng med att fler tar kontakt 
kring belysningsfrågan t.ex. tillsammans, inte som privatperson utan som nätverk.  
 
Nästa möte kommer Gävle kommuns säkerhetsenheten vara med och berätta lite mer om 
Trygghetsarbetet för Sätra, uppföljning efter vandringen och arbete framåt. Uppdaterad info 
om arbetet finns här https://www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-
politik/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/socialt-
hallbarhetsprogram/trygghetsarbete-i-satra/ . 
 
Hans-Erik, Villaägarna vill göra ytterligare ett inlägg i den diskussion som fördes vid 
förra mötet kring friskolor och hur det påverkar stadsdelen. Är marknadskrafterna 
som styr, med det fria skolvalet som gäller idag. Skolan är splittrad idag med hur 
barnen placeras, en anledning att välja friskola kan också vara av praktiska skäl för att 
samla alla syskon i en skola, 
 
Omorganisationen av skolorna i Sätra har lett till mer mixade klasser och mer integration, 
vilket är en annan aspekt på hur det också kan vara bra. Som Ulrika ser det har det varit lyckat 
i Sätra. 
 
 
Mötet avslutas 
Nästa möte 23 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


