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Bakgrund 

Målet med Unga Örnars projekt Engagemangsguider är att öka 

föreningsdeltagande och kunskaper om möjlighet till påverkan och delaktighet på 

Hertsön. Detta gör man genom att utveckla och nyrekrytera ungdomar som 

engagemangsguider. Unga Örnar vill att fler ungdomar deltar i hälsorelaterade 

aktiviteter i form av exempelvis spontanidrott och de vill också öka kunskapen om 

den verksamhet som finns och hur man kan starta och driva föreningsaktiviteter. 

Sammanfattning 

Eftermiddagen började med fika och en kort presentation av deltagarna. Sedan 

presenterade Kristian Uusihannu Unga Örnars Engagemangsguidesprojekt med 

särskilda nedslag i t.ex. utbildningsresor för föreningsglädje, skidresan i samarbete 

med Villaägarnas Riksförbund och spontanidrotten på Herstöskolan. Tillsammans 

med Carola Pantzare fortsatte de att berätta om hur Unga Örnar rekryterat ca 50 

nya föreningsaktiva ungdomar och att projektet tog avstamp i att fråga 220 

ungdomar om deras föreningsdeltagande. Engagemangsguiderna i Unga Örnar är 

ungdomar som agerar ambassadörer för föreningslivet i stadsdelen. Under projektår 

2 har 8 stycken nya engagemangsguider rekryterats. 4 kvällar i veckan har Hertsöns 

ungdomar möjlighet att komma till Hertsöskolans idrottssal för att utöva spontanidrott 

eller annan inplanerad (eller oplanerad) aktivitet. Efter presentationen hade 

deltagarna möjlighet att ställa frågor och sedan vidtog en diskussion om projektets 

framtid och förutsättningar. Eftermiddagen avslutades med att alla deltagare bjöds 

in till innebandyturneringen som Unga Örnar arrangerade genom projektet, och som 

lämpligt nog startade strax efter att träffen avslutats. 

Samtal 

Ett axplock av tankar och samtal som fördes mellan deltagarna under 

samverkansträffen finns nedan. 



- Projektet är en stor framgång och något som behöver spridas till fler 

stadsdelar 

- Luleå kommun borde visa mer stolthet över att ha ett 

Engagemangsguidesprojekt i staden, berätta om detta för media 

- Det är färre tjejer än killar som engagerar sig, anledningen som de själva 

formulerar till detta är mer satsning på plugg 

- Hertsöskolans IF som startats genom projektet kommer att finnas kvar oavsett 

framtida projektstöd, det ska Engagemangsguiderna se till om inte annat 

- Kommunens bidrag är lokalen, kan de bidra med mer? 

- Det är ingen omöjlighet att kommunen eller en fritidsgård skulle kunna anställa 

en projektledare, men detta måste lobbas för 

- Sponsorer är viktiga och erfarenheter från de två projektåren säger att de 

gärna ställer upp, de ser tydliga vinster med projektet och skulle kunna vara 

en finansiär för framtiden 

- Fler samtal med områdespolisen skulle kunna föras, hur ser statistiken ut för 

exempelvis ungdomars brottslighet innan och under projekttiden 

- En lösning med sponsorer tillsammans med kommunen skulle kunna vara en 

framgångsrik väg för projektets fortsatta finansiering 

 

 

 

 


