
Dokumentation från: 

Lokal samverkansträff för Action 

Andersberg 

 

Studiefrämjandet i Gävle 

fredagen den 18:e november 

Kl 10.00–14.00 på fritidsgården Helges i Andersberg 

 

Bakgrund 

Studiefrämjandet arbetar i projektet Action Andersberg bl.a. med idrottsföreningen, 

tjejkvällar och ledarutbildningar. Den nya fritidsklubben ska vara en positiv kraft för 

hela området med aktiviteter för både tjejer och killar. Studiefrämjandet arbetar för 

att fler ledare ska utbildas, föreningsrådet utvecklas och att fler föreningar startar 

ungdomsaktiviteter i området. 

 

Sammanfattning 

Dagen började med fika och en presentation av alla närvarande. Sedan berättade 

Lars Igeland från Studiefrämjandet om projektet Action Andersbergs första år och de 

olika aktiviteter och events som genomförts. Några höjdpunkter som nändes var 

fotbollsmatchen mot kommunpolitikerna, ledarträffar med fokus på teamwork och 

de återkommande tjejkvällarna. Sus Svanberg tog sedan över och berättade om år 

2 och nämnde bl.a. mångkulturell julpresentation, sommarfesten och dj-gruppen 

som exempel på lyckade aktiviteter.  

 

Samtal 

De diskussioner som fördes under Studiefrämjandets samverkansträff handlade delvis 

om: 

- Det finns ganska många föreningar i området men få ungdomsföreningar. 

- Många ungdomsföreningar som finns i centrala Gävle har inte kraft att 

etablera sig i stadsdelarna eftersom all kraft går åt till den redan etablerade 

(eller försök till) verksamheten.  

- Dialogen med tjänstemän och politiker har varit mycket betydelsefull och 

även om det kan tyckas ta tid så har det i slutändan gett utdelning (nya mål, 

ny plan, mm). 



- Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna stöttar bra genom exempelvis 

mötesplatsen för föreningar och genom att sponsra aktiviteter med krav på 

motprestationer. 

- Mycket av verksamheten som startats upp det senaste året kommer leva kvar 

oavsett projektmedel, som exempel nämns mötesplatsen, Helges IFs 

fotbollslag, tjejkvällar på fritidsgården, gymkvällar för tjejer och språkkaféet. 

- Ett nytt framtidsmål är att starta ett barnlag inom Helges IF. 

- Det är fortsatt viktigt att arrangera aktiviteter som samlar fler föreningar i 

stadsdelen. 

- Samarbetet mellan Gavlegårdarna, Hyresgästföreningen, Studiefrämjandet, 

Somaliska föreningen, Helges och Fältbiologerna är bra men för att fler 

föreningar ska engagera sig behövs kontinuitet och någon som fotsätter att 

ha det samordnade ansvaret. När det sedan flyter på finns det stor potential 

att samarbetet blir mer självgående och då kanske ett föreningsråd eller 

liknande skulle kunna bildas. 

- Det finns bland de engagerade ungdomarna en väldig stolthet för projektet 

och att de genom projektet lyckats få både sponsorer till Helges IF och fått 

positiv uppmärksamhet i media.  

 

 


