
 
 

Minnesanteckningar från möte med nätverk Sätra, 7/9 2022 
   
Lägesrapport och info från stadsdelen  
 
Hyresgästföreningen:   
Mats Persson, Föreningsstyrelsen berättar att det valkampanjats mycket, senast i morse var 
det pendlarkampanj. Fokus i övrigt mycket på fart på de lokala hyresgästföreningarna i 
Sätra. Det är de som bestämmer över kvarterslokalerna också, har varit en del störningar 
med sena fester med mera. Rekryteras nu ny folkrörelseutvecklare, Amelie slutar sin tjänst 
17 oktober för att börja arbete hos Gävle kommun som lokal utvecklingsledare i Andersberg.  
 
Polisen:  
Malin Köhler, kommunpolis. Överlag har det varit ett ganska ansträngt läge med flera 
försvunna personer under sommaren, resurskrävande eftersök. Omhändertaganden på 
grund av missbruk, psykisk ohälsa och våld i hem. Haft en hel del utmätningar med 
husrannsakan i samarbete med Kronofogden i Sätra. Ser att det är fortsatt rörelse i Sätra 
med droghandel. Var ökad polisnärvaro efter skjutningen i gångtunneln, då det skapade oro.  
 
Sätrahöjdens villaägarförening:  
Hans-Erik Hansson, ordförande. Haft mycket frågor inför valet, mycket oro kring 
elräkningarna nu, drabbar enskilda villaägare. 3 september var det Villaägarnas dag, Gävle 
energi var med då, öppet för allmänheten också och boken om Sätra såldes där. 
Kommunen har nu tagit på sig att underhålla lekplatsen, goda nyheter.  Kanske skulle en del 
av ängen få växa för biologisk mångfald? 
 
DUFF, (De unga -Framtidens förening) 
Jonna-Li Frykmo är projektledare, tillsammans med Haidar. 
Duff är ett samarbetsprojekt med kommun, IK Sätra, RF Sisu och Gästriklands 
fotbollsförbund, som ska lära vad det innebär att arbeta i förening, ungas egna organisering. 
Fokus är Sätra och det är ett tvåårigt projekt, pilot här med förhoppning att det ska tas 
vidare sen. Startar ett ungdomsråd nu för att de ska komma till tals själva. Deltog på 
stadsdelsturnén, fick många förslag där. Vill ni komma i kontakt med Jobba-Li går det bra på 
jonna-li.frykmo@online.rf.se . 
 
Gävle kommun: BIG och Konst och kultur:  
Jonas Norström Pettersson, BIG arbetar stödjande och med utbildningsinsatser.  
Påminner om att det finns stipendier och stöd till lovaktiviteter för höst- och jullovet som 
behöver sökas 22 sept, mer info finns här.  
 
Ulrika Svedén berättar att  El sistema är en del av kulturskolan som funnits i 8 år i Sätra, åk 
3-8 med fem orkestrar. Blivit trångbodda så några av grupperna kommer repetera i aulan. 
Hade föräldramöten i veckan, mycket stort engagemang från föräldrar! 



 
 

Tätt samarbete med skolan är viktigt, musiken som social tillhörighet och främjande av 
lärande och erbjuda fritidsintresse. Tappar en del när det övergår från obligatorisk till 
frivilligt, men hoppas hunnit så ett frö. 
Haft konsert i aulan och även åkt till Göteborg  för en stor konsert, stor stolthet. 4 vänstay är 
planerade i höst och 6 i vår, onsdagar. 
 
 
Treffen  
Jens Brodin, föreståndare. 
Haft en mycket bred sommar med verksamheter från morgon till kväll hela sommaren för 
såväl yngre barn som ungdomar. Att det funnits mycket att göra har bidragit till lugnet. 68 
ungdomar från stadsdelen som fått sommarjobb genom olika aktiviteter i sommar. 
Sett hög polisnärvaro, bidragit till lugnet i stadsdelen. Känner av oron kring större händelser 
som t.ex. skjutningen.  
 
Oron innan sommaren att de 10 familjehemsplacerade ungdomar skulle komma tillbaka till 
Sätra samtidigt efter 6 månaders placering befarades, kan betyda att det blir en jobbig höst. 
Många aktörer som tar höjd för det nu dock, ha god beredskap. Hitta sin nya roll i ändrade 
sociala sammanhang kan vara svårt. Inget hänt än, men finns oro.  Var snabbt agerat när det 
var rött läge placering för att hjälpa ungdomarna.  
 
Medskick till alla i nätverket, viktig info som behöver nå ut brett: Lustgas har blivit ett 
mycket stort problem just nu i hela landet och syns även tydligt i Sätra. Hittas tomma 
behållare på många platser. Gasen säljs i ballonger, de är slut på Sätra centrum nu. Är inte 
olagligt, säljs på t.ex. klubbar och krogar. Men fel använd kan det bli oerhörda skador då 
gasen stryper syretillförseln till hjärnan. Kan liknas med att sniffa lim eller gas. Kort rus, 
beställs lätt på nätet. Prata med alla ni kan om hur farligt det kan vara, har förekommit 
bland även yngre tonåringar.  
 
IK Sätra, hallen öppnas 19 september, kommer drivas av Gävle kommun framöver så IK 
Sätras kansli flyttas. Färre fria tider kommer speglas i deltagaravgifter t.ex. Gymmet på 
Hulkboden kommer vara saknat. 
 
Brottsförebyggande rådet 
Anders Persson. 
Varit lugnt på platser som varit stökiga, men nya platser dyker upp. Vandrat med mål att 
hindra skadegörelse och lyckats hindrat det på flera av skolorna i stadsdelen. Mött unga, ner 
till 12-13 år som inhalerat lustgas. Kan Polisen gå ut med detta till Grannsamverkansgrupper 
om detta? 
  
Svart andrahandsuthyrning är ett utbrett problem i Sätra, det jobbas mycket med detta hos 
flera av bostadsbolagen, men viktigt att den som misstänker rapporterar in. Kan även 
anmälas via skatteverket. 



 
 

 
Öppet Forum Sätra: 
Sten Hillman, är även lokalansvarig på Hallonvägen där det är lugnt, enda att rapportera är 
att det skett en cykelstöld. 
Verksamheten på Nyöstertorpet: Används av öppna förskolan måndag fm och onsdagar är 
Smultronstället där. Medlemmar kan låna torpet gratis, till. t.ex. fest. Varit mycket utlånat! 
Mycket allmänhet som kommer, ses som en oas för sätraborna. Skolstigen och tipsrundorna 
som sitter uppe. Konstutställning i september, biblioteket är intresserade av att komma 
förbi med lådcykeln då. Tisdagar är skötseldagar, med trädgårdsfix mm.  Alla är välkomna, 
bara att dyka upp! 
 
Sätra bibliotek,  
Lina Färdig, bibliotekarie: Märkt att aktiviteterna under sommaren hjälpt mycket, inte ens 
ett trasigt fönster och ovanligt lugnt på biblioteket. Har även haft del egna aktiviteter. Det 
har varit problem tidigare särskilt med yngre,  som nu genom alla bra aktiviteter fått springa 
av sig.  De som stökat har varit från Lilla och stora Sätraskolan, var en påfrestande vår, och 
man försöker hitta lösningar i tätt samarbete med fältgrupp och fritidsgården. Även försökt 
öka dialogen med skolan om detta. Är på barnens fritid, vem ska ta hand om det? 
Gränsdragningen där är svår ibland.  Bibliotekariens roll blir lite i gråzonen, kalla på vakter 
känns ofta för starkt, men behövs verktyg för att alla ska få plats på biblioteket, med en god 
stämning. Man har tagit till en del åtgärder, t.ex.  låst toaletterna, låst en av dörrarna, 
möblerat om med mera. Bibliotekspersonalen kan ha en viktig roll, som sett barnen länge, 
märker av riskbeteenden mm. Bra kontakt med fältarna för eventuella orosanmälningar etc. 
 
På gång under hösten är bland annat Spöktorsdag på höstlovet, digital första hjälpen på 
onsdagar kl. 14-15 och Kreativt skrivande med Kulturskolan, 12-20 år. Mattehjälp med 
mattecentrum startar torsdag 8/9.  Verksamhet för skolan också, teater i aulan t.ex. 
Bibliotekcykeln ska ut med, vill gärna ut på verksamheter i stadsdelen. Hört av sig till 
dagverksamhet och äldreboende nu t.ex. Bjud gärna in! Vid cykeln kan man låna, boktipsa, 
lämna önskemål mm.  Kanske komma till Nyöstertorpet?  
 
 
Medskick från Magnus Wallinder, rektor för Sätras rektorsområde: 
Vill gärna lyfta fram att vi inom Sätra rektorsområde köpte in Nadim Ghazale till personalen 
vid terminsstart. En lyckad föreläsning som gav oss nya insikter, inspiration till fortsatt 
arbete för ökad måluppfyllelse och integrationsarbete. Vi ser fram emot ett nytt läsår och 
samverkan med bl. a. Nätverk Sätra och Områdesgruppen. 

  
Övriga frågor 

• Stök efter skola 



 
 

Som biblioteket berättat under rundan har det varit mycket stök därikring efter skoltid. Hur 
hjälps vi åt? Många fler som besöker biblioteket nu med förtidsröstningen, skapar nya 
konfliktytor. 
 
Ett nytt projekt med socialtjänstens fältgrupp och familjestödet drar i gång nu, kommer öka 
närvaron markant och erbjuda en mängd utbildningar, t.ex. Trygghetscirkeln och ABC. Letar 
en lokal att kunna ha som utgångspunkt. Fått medel för förstärkt reseurs i personal 
motsvarande en heltid fördelat på tre fältare. 
 
Finns små lösningar, men bra med en helhet. Är på tider efter skola men innan fritidsgården 
öppnar, för högstadiet först kl. 17. Brukar då lugna ner sig. Viktigt med relationerna, att vi 
bryter stöket snabb.  Alla är ansvariga för sin verksamhet men viktigt att prata ihop sig, 
samma strategi och tydligt vart vilka ansvar ligger. Får inte ligga på enskilda lärare, kan vara 
fler som blir viktiga och relationer är a och o.  
 
Förslag från Jesse är att han ska försöka kalla ihop till ett möte med skolan och biblioteket, 
och fältarna också, ha gemensam beredskap för om stöket kommer igång igen. 
 
Inspiration och föreläsning för alla nätverk 6 oktober,   
Vi kommer ha en gemensam träff på Gasklockorna dit alla nätverk i stan bjuds in. Föreläsare 
är Martin Grander, Malmö universitet om socialt hållbar stadsutveckling med perspektiv på 
bostadsförsörjning, segregation och områdesarbete och Stefan Sjöberg, Högskolan i Gävle 
som kommer prata om hur kan sociala aktörer gemensamt bidra till utformandet av platser 
för möten och aktiviteter - och hur kan stadsmiljön utformas för att skapa gemensamt 
deltagande, inflytande och aktivitet?   
  
Torsdag 6 oktober alltså, starttid kl. 17. Inbjudan finns bifogad, lägg datum på minnet anmäl 
gärna redan nu via denna länk.  
  
 
Nästa möte med nätverket är bokat onsdag 19/10 kl. 17:30-19.  
 

 

 

 


