
 
Minnesanteckningar Nätverk Sätra 6 oktober 2021, Aulan 
 
Närvarande: 
Sten Hillman (Öppet forum Sätra), Hans-Erik Hansson (Sätrahöjdens Villaägarförening), Åse Brigell (boende), 
Christoffer Hägglund (Sätra bibliotek), Robert Nordström, Jonas Bentzer och Adib Khalil (Fältgruppen, 
socialtjänsten), Jens Brodin (Treffen), Måns Jennehag (Polisen) Jimmy Westman (Högskolan Gävle) Sorour 
Shami och Markus Apelqvist (Amasten), Sophia Söderström (Mariakyrkan), Khalid Ahmed + 1 (Somaliska 
föräldraföreningen), Mats Persson, Amelie Othén och Lisa Pehrsdotter (Hyresgästföreningen), Magnus 
Wallinder (Sätra rektorsområde). 
 
Runda med namn och lägesrapport (vad har hänt sedan sist, planering framåt, något ni önskar 
samarbete kring) 
 
Öppet forum Sätra: Det har varit rätt lugnt på Hallonvägen (där Sten bor), men en bild, troligen 
ditkörd, brann för ett par veckor sedan. Verksamheten i Nyöstertorpet har kommit gång så smått 
efter Corona, då de t ex. inte vågat ha kaféet öppet. 
 
Villaägarföreningen: Upplever att det blivit försämringar, med bl a otryggare skolvägar när 
skolområdena gjorts om, förtätad bebyggelse och buller och sprängningar som förvarnas om bara 
minuter i förväg vid bygget på Ekorrbäret (det har gjorts en anmälan mot kommunen angående det). 
Har flera frågor som återkommer under Övriga frågor. 
 
Åse Brigell, boende i Sätra: Fick genom en del påverkansarbete kommunen att röja sly och fixa till 
växtligheten på området och sedan ett löfte om att det skulle göras ytterligare fix, men har nu fått 
besked om att det inte finns pengar till det, trots att det handlar om en summa på några tusen 
kronor bara. 
 
Sätra bibliotek: Verksamhet har normaliserats igen, de har programverksamhet men inte 
jättemycket eftersom man inte har vågat planera för att restriktionerna skulle släppa. 
 
Fältgruppen: Det finns ett gott samarbete i Sätra, med möjlighet att utvecklas. Fältgruppen har 
fokus på barn och unga, och kan konstatera att ålder har betydelse, eftersom man genom att rikta 
insatser mot de yngre åldrarna förebygger och ökar deras möjligheter. Samtidigt är Sätra lite 
speciellt jämfört med andra stadsdelar eftersom här har varit oroligt under en längre period och det 
kräver att man funderar lite extra på vad man kan göra för att minska det. Forskning visar att det är 
viktigt med de boendes engagemang och det handlar inte bara om att de boende ska vara delaktiga 
utan också ha faktiskt inflytande över det som görs. 
 
Treffen & Paletten: Har varit i full gång under sommaren med väldigt mycket verksamhet och det 
fortsätter nu under hösten, väldigt positivt. Verksamheten inne i lokalerna är trygg och bra, men i 
stadsdelen finns ungdomar som stökar och där arbetar Treffen tillsammans med skolan, 
socialtjänsten och polisen för att hjälpa, inte stjälpa, de här ungdomarna. 
 
Polisen: Fallet där Melvin blev rånad på sin moped och fick sin insulinpump sönderslagen upprör, 
och polisen söker vittnen och kommer också att gå ut i tv-programmet ”Efterlyst” för att få fler 
vittnen. 



 
Kamerorna som sitter uppe i centrum har fått förlängt tillstånd. De är ett komplement till polisens 
arbete och kan skapa trygghet, men kameraövervakning är ju också en integritetsfråga. 
Polisen prioriterar stadsdelarna Andersberg och Sätra, men en del av det som görs syns inte i 
stadsdelen, t ex ett gripande i centrala stan av en person i centrala stan som är på väg till Sätra syns 
ju inte i Sätra. 
 
Grannsamverkan har varit lite svårt att hålla igång under Corona, men nu görs omtag och nytt 
utskick kommer. 
Ett gäng kriminologstudenter gör just nu en rapport, via ett samarbete som Gävlepolisen har med 
Högskolan i Gävle, som handlar om nyrekryteringen till kriminella gäng och hur den kan brytas.  När 
rapporten är klar finns den tillgänglig för alla som är intresserade.  
 
Amasten: Har överlag lugnt i sina fastigheter men rätt mycket skadegörelse. Nu har man bildat en 
miljögrupp och satsar på att få igång sophusen igen, någon gång efter vintern, och ha en festlig 
invigning där man samtidigt kan visa att om hyresgästerna inte förstår och missköter sig kan 
pengarna istället läggas på att fixa lekplatser t ex. 
Amasten bygger också 167 nya lägenheter mittemot Estraden, vilket man hoppas och tror kommer 
att ge energi till området, och därefter planeras ytterligare en etapp ihop med Gavlegårdarna. 
 
Mariakyrkan: Har rullat igång med gudstjänster, promenader, grupper, barnverksamhet. Det är inte 
riktigt full fart än utan man smyger igång. Mariakyrkan har också firat 50-årsjubileum. 
 
Hyresgästföreningen: Mycket av verksamheten har ju legat nere under Corona men nu är 
kvarterslokalerna öppna igen, även om flera av dem är drabbade av översvämningar precis som 
många av de boende. Just nu pågår verksamhetsplanering inför nästa år.  
 
I kvarterslokalen på Smultronvägen kommer ett samarbete med föreningen Gameball ske, där 
erbjuds brädspelskvällar onsdagar kl. 18-21, gratis och för alla åldrar. 
 
Sätra rektorsområde: Skolan märker förstås också av att det finns problem och har månadsvisa 
träffar med polisen, socialtjänsten och fritidsgården. Men det händer också mycket positivt. Nu kan 
man med hjälp av Läxhjälpen och Amasten hålla skolan öppen och ha undervisning från klockan 7 på 
morgonen till klockan 19 på kvällen och det ger resultat. Niorna har ökat sitt meritvärde så pass att 
skolministern Anna Ekström valde att presentera regeringens budgetförslag på just Stora 
Sätraskolan. Det går bra för oss! 
Allan Edvall sjunger Visst är det bättre men int är det bra: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lvpl9madYNw 
 
Medskick:  
Gavlefastigheter/Nolla Sabbet: Varit en bra period sett till skadegörelse mot våra objekt. Egentligen 
så har hela det här året levererat mindre kostnader i Sätra än tidigare. Vi fortsätter med att försöka 
få flera barn att delta i fotbollen och spela organiserat i IK Sätra och vi kommer förhoppningsvis 
komma igång med kvällsgrupper i skolan under hösten som vi gjort tidigare. 
 
Familjecentralen: Öppna förskolan får ta emot besökare inomhus sedan en tid tillbaka. Har man 
behov av stöd i sin föräldraroll eller andra funderingar och har barn under 6 år (boendes i Sätra) så 

https://www.facebook.com/Gameball-F%C3%B6reningen-755133328187716
https://www.youtube.com/watch?v=Lvpl9madYNw


 
kan man kontakta Karin Berjlund som är socionom (tillhör Förebyggandeenheten), 026-17 71 52, 
070-167 51 80 eller via e-post; karin.berjlund@gavle.se, se även bifogad info om det. 
 

Vidare kan berättas att projektet mot könsstympning (och hedersrelaterat förtryck) som bedrivs i 
Sätra har börjat rulla igång igen, har man några funderingar kring dessa frågor får man gärna 
kontaktafamiljecentralen eller projektledaren Monika Quadt, tel.nr 026-17 88 18.  

 
Gruppdiskussion med förslag på en aktivitet eller en inriktning för nätverket 
 
Under mötet ägnades en kvart åt att gruppvis diskutera vad man vill att nätverket ska jobba med och 
att spåna fram konkreta idéer på samverkan eller aktiviteter. Många av diskussionerna handlade om 
att nätverket är ett bra forum för samverkan och att samverkan i sig kan fungera trygghetsskapande. 
En del frågor och funderingar kring insatser riktade mot barn och unga lyftes också. 
 
Några konkreta idéer/förslag: 

• Senior i Sätra har tidigare arrangerat stadsvandringar i de östra delarna av Sätra, med fokus 
både på den offentliga konsten och på själva historien kring projektet Sätra och berättelser 
från de första som flyttade in i den nya stadsdelen i slutet på 60-talet. Nu skulle man vilja 
göra stadsvandringar riktade mot dem som bor i området nu, för att på så sätt hjälpa till att 
öka tillhörighetskänslan och skapa nya kontakter. Det behövs tolkhjälp och det kan 
ungdomar hjälpa till med via Treffen. 

• Ett mobilt medborgarkontor, där olika offentliga verksamheter kan komma ut och vara på 
plats i stadsdelen vissa dagar. 

• Villaägarföreningen bjuder in polisen och fältgruppen till ett av sina möten för att prata mer 
om trygghetsfrågor. 

 
Övriga frågor 
 
Sportlovsturné: Brynäs IF:s En bra start vill gärna göra en satsning på sportlivet liknande den 
stadsdelsturné liknande den som gjorde av nätverken i slutet av sommarlovet, med olika aktiviteter 
under en dag/stadsdel. Den som är intresserad av att vara med kan höra av sig till Amelie på 
Hyresgästföreningen och så bildas en arbetsgrupp för att jobba vidare.  
 
Belysning och rust Sätra centrum: En segdragen fråga som bl.a. Villaägarföreningen drivit i två års 
tid. Saken kompliceras av att det är flera olika fastighetsägare som berörs. Gavlegårdarna meddelar 
att man haft en rundvandring och en gemensam workshop med samtliga fastighetsägare och 
kommit fram till att det är en större fråga än att ”bara” ordna belysningen, de tittar också på 
in/utfartsvägar och marköverlåtelser och annat. Gävle kommun ska tillsätta en person som ska sätta 
sig in i detta och hålla i arbetet vidare.  

Arbetet är alltså påbörjat och samtliga fastighetsägare är involverade, men processen kommer ta tid. 
 
Upprustning av boll-/skridskoplan: Frågan som skickats till nätverket handlar om möjligheten att 
rusta upp och söka pengar till boll-och skridskoplan som idag sköts ideellt. Kalle Wedin på Gävle 

mailto:karin.berjlund@gavle.se


 
kommun Livsmiljö har fått frågan för att förankra den hos kommunen, men är inte närvarande vid 
detta möte, så vi får återkomma med svar. 
 
Återkoppling trygghetsvandringen: Vandringen genomfördes för ett år sen, men vad hände 
egentligen? Flera av de punkter som togs upp då upplevs inte vara åtgärdade. Via länken kan man se 
vad som åtgärdats hittills: https://www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-
politik/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/socialt-hallbarhetsprogram/trygghetsarbete-i-
satra/ Frågan återupptas på ett kommande möte. 
 
Avslut:  
Nästa möte med nätverk Sätra är onsdag 17 november. Planen är att ha ett fysiskt möte på plats i 
stadsdelen. Lokal är inte bestämd, så har du ett förslag på lämplig möteslokal med rum för minst 30 
personer som du tycker att nätverket borde ses i, så tipsa gärna 
amelie.othen@hyresgastforeningen.se ! 
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