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Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer

Cykelkurs ger frihet och
självförtroende
Cykelkurserna för vuxna Tynneredsbor blev en succé.
Deltagare har köat för att få plats och reaktionerna efter årets
två kursomgångar är positiva. ”Vi hade jättefin gemenskap
tillsammans”, säger Ramzia Petros. Man träffar fina människor
och det är spännande!
– Det här är något av det mest tacksamma vi har
gjort, säger Rebecka Karlsson, hälsovägledare på
Hälsoteket i Väster. Hon hade fått frågor om cykelkurs under några år och började undersöka möjligheten i våras. Så fort ordet om kursen spred sig kom
sextio anmälningar in – till tio kursplatser.

för att kunna ta jobb inom hemtjänsten till exempel.
Sen finns det ekonomiska, miljö- och hälsomässiga
aspekter. Har du väl en cykel så är det ett billigt och
miljövänligt transportmedel som dessutom ger gratis
träning med massa hälsovinster.

– Och listan bara fylls på, berättar Rebecka. Så vi ska
definitivt fortsätta med cykelkurserna nästa år.

Ramzia Petros, en av deltagarna på cykelkursen.
Foto: Viktoria Fimmerstad

Kursen viktig mötesplats

Ramzia Petroz är 63 år och har under de senaste
åren både tagit körkort och lärt sig cykla för att själv
kunna ta sig dit hon behöver. Hon berättar om sitt
nya liv som cyklist med ett bubblande skratt.
– Alla som känt mig länge kanske skäms lite när jag
kommer på cykeln. Vad gör hon, den där tanten?!
Men det gör inget för mig, skrattar Ramzia. Jag ville
prova! Varför andra och inte jag?

Kurserna är gratis och blev verklighet tack vare ett
samarbete mellan Hälsoteket i Väster, Röda
Korset, Cykelfrämjandet och ett antal volontärer.
Stena Fastigheter och Fritidsbanken Frölunda Torg
står för cyklar och stadsdelen Västra Göteborg för
hjälmar, lokal och viss finansiering.

För Ramzia var även cykelkursen en viktig mötesplats.
– Man träffar så fina människor. Vissa kunde inte
mycket svenska, men man behöver inte mycket språk,
man visar istället. Jag saknar cykelkursen, säger hon,
med allvar i rösten.

Cykeln inte bara ett fordon

Det uppenbara syftet är att lära sig cykla men det är
de sociala vinsterna som driver såväl deltagare som
arrangörer.

Att cykla nära en annan människa

Farida El Bakraoui hade försökt lära sig att cykla
själv, men gav upp. Idag tar hon gärna cykeln till affären. Hon berättar att det bästa med kursen är att hon
nu törs cykla när andra går jämte henne.

– Det är flest kvinnor som går på kurserna, berättar
Rebecka Karlsson, att kunna cykla är en fråga om
jämställdhet, att vara självständig och fritt kunna
röra sig över staden. Det ökar också möjligheterna
till jobb, flera deltagare har berättat att de gått kursen

Hon hade tidigare känt sig osäker i trafiken och varit
rädd att köra på folk.
– Det var det roligaste, berättar Farida och skrattar,
när jag cyklade iväg en bit och sen kom tillbaka till
kursledaren och sa: Vet du vad?! Nu har jag cyklat
nära en människa!
Cykelkursen börjar från grunden. Deltagarna får
först testa utan pedaler för att träna balansen. Sadeln
sitter lågt så att de når marken. Efter ett tag sätts
pedalerna på igen och fotbromsen gås igenom, när
ska man använda den, hur hårt ska man trycka på
den och när är läge att sätta fötterna på marken
istället? Så småningom får alla lära sig att höja sin
sadel och deltagarna rullar iväg för egen maskin.
– Det är så roligt, så roligt, så roligt så jag kan inte
förklara, förklarar Ramzia med inlevelse. Jag känner
mig som en fågel, jag bara flyger iväg!
Text: Viktoria Fimmerstad

Farida El Bakraoui, en av deltagarna på cykelkursen.
Foto: Viktoria Fimmerstad
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Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer

Cykelkök i Bergkristallsparken
får en fortsättning
Under flera sommarveckor var cykelköket i Bergkristallsparken
en mötesplats och en öppen verkstad där boende i stadsdelen
fick gratis tillgång till verktyg för enkla reparationer. På plats var
också cykelvärdar för att välkomna cykelintresserade och stötta i
cykelmeck.
– Tanken med cykelköket har varit att uppmuntra
människor att cykla mer genom att erbjuda en plats
och verktyg för att själv kunna fixa sin cykel. Det har
också bidragit till att vara en mötesplats för
människor i alla åldrar, säger Jenny Haglind,
utvecklingsledare miljö i stadsdelsförvaltningen
Västra Göteborg.

– Alla människor som kom till cykelköket var väldigt
nöjda. Självklart var vi också det - vi hade ju ett
annorlunda jobb, ett jobb där vi kunde umgås med
folk genom att laga cyklar. Och kanske ett jobb som
kan vara första steget till ett vikariat eller fast jobb,
säger Burhan Abouhamra med ett stort leende.

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg har i
samverkan med Hälsoteket, Röda korset och Cykelfrämjandet blivit beviljade medel från Social resursförvaltning för att starta igång en cykelköksverksamhet och därmed skapa en kreativ mötesplats där
kunskap, hantverk och intresse för cykeln kan växa.

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg ser på
konceptet som en helhet - en verksamhet som
fungerar som en mötesplats där cyklar får nytt liv
men också som en plats där man ska kunna lära sig
att cykla. En cykelskola och även möjligheten till att
äga en egen cykel genom att lära sig att rusta upp
en begagnad som deltagare sedan får behålla blir
förhoppningsvis några delar av cykelköksprojektet
nästa sommar.

– Och vi har lyckats - från mitten av juni till mitten
av september har många människor besökt cykelköket, säger Jenny Haglind.

Ett annorlunda sommarjobb

– Att jobba som cykelvärd har varit det roligaste
jag har gjort. Det gav mig en värdefull erfarenhet
och många nya kontakter med människor som har
berikat mig. Och det var skönt att kunna tjäna egna
pengar, säger Maher Abouhamra.
Tillsammans med sin pappa Burhan Abouhamra har
han under sommaren välkomnat cykelintresserade
besökare.
4

Maher Abouhamra, cykelvärd i
Bergkristallsparken.
Foto: Amira Zunic

Planer för nästa sommar

– Planeringen för fortsättningen är i full gång. Det
finns en del frågor som kvarstår för att alla bitar ska
falla på plats men i samverkan med andra aktörer
verksamma i stadsdelen räknar vi med att lösa det,
säger Jenny Haglind.
Text: Amira Zunic

Burhan Abouhamra och Maher Abouhamra
cykelvärdar i Bergkristallsparken.
Foto: Amira Zunic
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Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
Fokusområde 6: Skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och delaktighet

Ditt nya medborgarkontor i
Västra Göteborg
Under hösten har Västra Göteborgs nya medborgarkontor öppnat
på Kastanjeträffen i Tynnered. Här arbetar två samhällsvägledare
med att svara på frågor om kommunen och andra vardagliga frågor
om samhället.
– Det kommer fler och fler besökare för var vecka
som går och det är jätteroligt att personer börjar
hittar hit säger Malin Wändahl samhällsvägledare på
Medborgarkontoret i Västra Göteborg. Medborgarkontoret har öppet två dagar i veckan på tisdagar och
torsdagar på Kastanjeträffen.

Medborgarkontoret vill starta
samarbeten

Ställ dina vardagsfrågor till oss

– För att alla ska få ta del av den service kommunen
har att erbjuda vill vi komma till invånarna istället för
tvärtom. Vi vill gärna starta samarbeten med fler
organisationer och röra oss runt på andra mötesplatser i stadsdelen. Om någon vill ha besök från oss
får ni gärna höra av er, säger Malin Wändahl.

Till medborgarkontoret kan du som har frågor om
kommun och myndigheter komma. Alla frågor är
välkomna och samhällvägledarna stöttar besökarna
att hamna rätt.
– Vanliga frågor vi får handlar om att söka förskola,
fylla i ansökningar och hjälp i kontakt med
kommunen säger Nura Mukarker samhällsvägledare.
På medborgarkontoret går det också att hitta samlad
information om aktiviteter i staden. Ibland bjuds
andra verksamheter in för att träffa invånarna. Under
tisdagarna november mellan klockan 11 – 12.30 finns
Hälsoteket på medborgarkontoret för att ge hälsovägledning. Mer information om vad som planeras
hittaar du på medborgarkontorets hemsida.

Under hösten utformas ett arbetssätt för att möta
de olika behov av samhällsinformation som finns i
stadsdelen. Exempelvis finns medborgarkontoret på
Styrsö bibliotek första fredagen i varje månaden.

Kastanjeträffen är till för alla

Kastanjeträffen är en medborgardriven mötesplats
där Röda Korset och Göteborgs Stad tillsammans
verkar. Olika organisationer arrangerar aktiviteter i
huset. Hör gärna av dig till Röda Korsets kontaktperson om du har idéer på saker du vill göra i
området eller i lokalen.
Text: Anna Ekstedt

Nura Mukarker och Malin Wändahl, samhällsvägledare på medborgarkontoret.
Foto: Anna Ekstedt

Öppettider och kontaktuppgifter
Tisdag kl: 10–16 , Torsdag kl: 11–17

Adress: Kastanjeträffen, Smaragdgatan 28 421 44 Västra Frölunda
Telefon: 031-366 40 30
E-post: medborgarkontoret@vastra.goteborg.se
För mer information: www.goteborg.se/medborgarkontoretvastragoteborg
Vill du arrangera något på Kastanjeträffen?
fadia.al-soukhni@redcross.se
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Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet (0-6 år)

Hembesök och läsning
för de allra yngsta
Efter tre lyckade år med pilotprojektet ”Bokstart” utvidgas
satsningen från två till tolv områden i Göteborg, däribland
Tynnered. Fler barn och familjer får nu stöd och inspiration till
läsning och språkutveckling via hembesök. Satsningen är en del
av Göteborgs Stads mobiliseringsfråga Staden där vi läser för våra
barn.
– I den här stan har man förstått att det är viktigt att
satsa på den allra tidigaste språkutvecklingen, och
att det faktiskt är en jämlikhetsfråga. Det trodde jag
aldrig att jag skulle få uppleva, men det fick jag! säger
Gertrud Widerberg, projektsamordnare för Bokstart
i Göteborg.
Under tre år har Bokstart funnits i två områden i
Bergsjön och Gårdsten. Från och med 2018 så
utvidgas satsningen till tolv områden i Angered,
Bergsjön, Tynnered och Biskopsgården.

Detta är Bokstart

Bokstart innebär att personal från biblioteket gör
hembesök för att inspirera fler barn och familjer till
tidig läsning. De träffar inte bara barn och föräldrar
utan även mor- och farföräldrar, syskon, släktingar,
vänner och grannar. Personalen besöker vid två
tillfällen familjer som har fått sitt första barn.
Besöken sker när barnet är sex och elva månader
gammalt. Barnet får bokgåvor och föräldrarna/de
vuxna får tips om hur de bäst kan stimulera barnets
språkutveckling.
Läs mer på bokstart.se
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Del i mobiliseringen: Staden där vi
läser för våra barn

Satsningen är en del av Göteborgs Stads mobiliseringsfråga Staden där vi läser för våra barn. Målet
är att minska skillnader i livsvillkor och skapa en mer
jämlik stad. Forskning visar att regelbunden högläsning för barn bidrar till mer likvärdiga livsvillkor
mellan människor. När vi läser för och med våra barn
blir fler behöriga till gymnasiet, fler kan vidareutbilda
sig och fler har lättare att få jobb.
Läs mer om Staden där vi läser för våra barn

Bakgrund Bokstart

Bokstart är ett nationellt stödprogram för små barns
språkutveckling. I stödprogrammet är samverkan
med barnhälsovård och folkbibliotek en viktig del.
I Göteborg har Bokstart pågått som projekt mellan
2015 och 2018. Under dessa år har Statens kulturråd
finansierat projektet. Från 2018 och över 2019
finansierar Göteborgs Stad satsningen Bokstart.

Foto: Marit Lissdaniels

Syftet med Bokstart är att stärka små barns (0–3 år)
språkutveckling och läsning genom att:
•

Stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll för sina
barns språk-, kommunikations- och läsutveckling.

•

Utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola samt med familjen.

•

Öka och sprida kunskap om små barns språk-,
kommunikations- och läsutveckling.

Vill du veta mer?
Kontaktperson är:
Gertrud Widerberg, projektsamordnare för
Bokstart i Göteborg
Telefon: 070 671 00 85
E-post: gertrud.widerberg@kultur.goteborg.se

Läs mer på bokstart.se
Text: Cecilia Karlsson
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Fokusområde 3: Skapa förutsättningar för arbete

Personliga relationer
framgången för Hikikomori
Efter tre år i projektform har arbetsmarknadssatsningen på
ungdomar, Hikikomori, gått in i ordinarie verksamhet i AskimFrölunda-Högsbo och i Västra Göteborg. Av alla deltagare hittills
har 64 procent gått vidare till arbete eller studier. De täta och långa
relationerna med ungdomarna ses som en nyckel till framgång för
verksamheten.
Hikikomori är japanska och betyder “att dra sig
undan” eller “den som drar sig undan”. Syftet med
verksamheten är att hjälpa ungdomar som undvikit
skolan av olika anledningar att slutföra sina studier,
och att minska antalet unga som varken arbetar eller
studerar.
– När man har blivit en hemmasittare så är det svårt
att bryta det själv. Då funkar det inte att bjuda in
allmänt, till öppna möten till exempel. Vi arbetar
upp en relation och ett förtroende och sen kan vi visa
ungdomen att det finns många vägar ut i
samhället igen. Att det inte är kört, säger Susanna
Arolin, samordnare Hikikomori.

och skola för att hitta lösningar att komma vidare i
livet.

Tid och lyhördhet viktigt

Susanna Arolin betonar att avsaknaden av press är
viktig. Det gäller att lyssna in vad ungdomen själv
vill, ibland vänta och följa upp. Socionom Jan
Magnusson, som jobbat länge med unga utanför
arbetsmarknaden, beskriver hur han brukar förbereda
sig väl inför första mötet och hur betydelsefullt det
är att han är lyhörd inför ungdomens önskemål och
intressen.
– Jag hade kontakt med en mamma under en längre
tid. Hennes dotter hade hamnat i en depression och
blivit hemmasittare, berättar han. Dottern var nervös
inför det första mötet, och när hon till slut orkade
göra det sa jag till henne att det är okej att bara sitta
medan jag berättar om oss för dina föräldrar. Då
slappnade hon av. Efter en betänketid bestämde hon
sig för att vara med i Hikikomori. Sedan ett år har
hon återupptagit sina gymnasiestudier i en annan
skolform än hon gick tidigare och trivs jättebra.

Vill inte signalera myndighet

Det finns många olika orsaker till att ungdomar
försvinner bort från skolan. Vissa upplever att de
valde fel program i gymnasiet och tror att allt är kört.
Många mår psykiskt dålig och det finns ungdomar
som behöver utredas, som kanske har ADHD eller
autism och behöver särskilda anpassningar för att
orka med skolan.

Jan Magnusson, socionom.
Foto: Viktoria Fimmerstad

– Jag tror att vårt coachande förhållningssätt fungerar
bra med ungdomarna. Vi har inte “kontaktpersoner”
för det signalerar myndighet. Vi har ungdomscoacher med olika yrkesbakgrunder och ungdomarna
får träffa samma coach varje gång. Som sagt, den
personliga relationen är vårt viktigaste redskap, säger
Susanna Arolin.
Text: Viktoria Fimmerstad

– Fördelen med oss om man jämför med till exempel
arbetsförmedlingen är att vi kan söka upp ungdomar,
vi kan åka hem till dem och hälsa på. Vi har låga
trösklar och vi är väldigt flexibla, berättar Susanna
Arolin. Vi gör en kartläggning runt personen genom
att fråga oss fram. Hur ser ditt liv ut nu? Vad vill du?

Frivilligt och flexibelt

Det är vanligt att oroliga föräldrar ringer till
Hikikomori och ber om råd eller att skolkuratorer
eller socialtjänst hör av sig. Men att delta i
Hikikomoris verksamhet är helt frivilligt och
kommer inte ur ett myndighetsbeslut. Ungdomar
som deltar måste vilja det själva. Föräldrar får vara
med på möten, men det är den unga deltagaren som
skriver på ett samtycke om att Hikikomoris personal
får samverka med till exempel arbetsförmedlingen
Susanna Arolin, samordnare Hikikomori.
Foto: Viktoria Fimmerstad
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Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet (0-6år)
Fokusområde 2: Ge varje barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18år)

Satsningar på lov fortsätter
Under sommarlovet arrangerades läger, idrottsevenemang, musik
och skapande workshops runtom i staden. Men arbetet med att
skapa roliga lov fortsätter också under resten av året. Läs mer
om hur arbetet för att ge alla barn en meningsfull fritid i Västra
Göteborg ser ut.
Arbetet med lovaktiviteterna fokuserar på att stärka
lokala föreningar, skapa rörelse inom stadsdelen och
öppna upp nya arenor där ungdomar kan samarbeta.

Det var möjligt genom att vi var många som samarbetade med målet att skapa en rolig kväll för ungdomar, säger Samuel Venegas.

– Genom lovaktiviteterna vill vi skapa möjlighet
för invånarna i stadsdelen att mötas. Det är enklare
att säga hej till grannen om vi varit på en aktivitet
tillsammans med våra barn, därför satsar vi på många
aktiviteter för familjer, säger Samuel Venegas,
samordnare för lovsatsningen och områdesarbete i
Västra Göteborg.

Sommarlovet gjorde skillnad

Lovsatsningen gynnar hela stadsdelen

En utvärdering av sommarens aktiviteter visar att det
att var väldigt uppskattat bland deltagarna. Tanken
var att det skulle finnas något för alla. Både nya
spännande aktiviteter och sådant som varit populärt
tidigare. Många av aktiviteterna leds av barn och
unga, vilket också skapar engagemang när det är
möjligt att själv driva något man är intresserad av.

Aktiviteterna som planeras under lovsatsningen ska
vara gratis och riktade till barn, unga och familjer,
oavsett vem du är ska det finnas något meningsfullt
att göra på fritiden. I Västra Göteborg är samarbetet
med organisationer i civilsamhället en stor del av
arbetet kring loven, inte minst under sommaren när
ordinarie verksamheter har stängt. Att samverka är
också viktigt för att nå ut brett och till många.

– Genom de extra medel som vi får via lovsatsningen
är det möjligt verkligen satsa på att stärka våra
mötesplatser. Upplevelsen av sommaren var att det
var lugnt i stadsdelen. Många deltog i våra aktiviteter
och det var mycket uppskattat, säger Samuel Venegas.

– Föreningarna möter invånare i stadsdelen som vi
aldrig träffar. Genom att samarbeta kan vi få fler
ungdomar föreningsaktiva och skapa rörelse mellan
olika mötesplatser. Vi vill att fler människor ska vilja
och kunna ta plats i det offentliga rummet, det bidrar
till trivsel och trygghet för alla. Under höstlovet
arrangerade vi Open stage, en stor fest för ungdomar.

”Ni är som en familj för mig. Jag tycker om er alla!
Tack för att jag får vara med er, jag mår mycket bättre
nu.”

12

Några röster från de olika aktiviteterna under
sommaren:

”Årets upplevelse för mina barn”
”Jag önskar att det här lägret varar fram till jul”

Foto: Lo Birgersson

”Det var roligt att träffa andra och uppträda på
scenen”
”Det här var den bästa dagen i mitt liv.”

Vad är lovsatsningen?

Sedan 2016 har Göteborgs Stad fått bidrag för att
ordna extra många gratis sommarlovsaktiviteter i
staden för barn och unga mellan 6-15 år. I år har
staden även fått pengar för att arrangera gratis
aktiviteter på de andra loven. Syftet med bidraget är
att fler barn ska få roliga lov fyllda med spännande
aktiviteter oavsett familjens ekonomiska situation.
Text: Anna Ekstedt
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Fokusområde 1: Ge varje barn en god start i livet (0-6 år)

Föräldrar lika viktiga som
barnen på förskolan
Förskolorna i Västra Göteborg har satsat på att utveckla nya
forum för samverkan och förståelse för de vårdnadshavare som
de möter. Genom ett EU- finansierat projekt har man valt att
samarbeta med förskolor i Bassa Reggiana i Italien som visat sig
duktiga på att se barn och föräldrar som en självklar grupp att
arbeta med som en helhet.
– Forskningen visar tydligt att barn vars vårdnadshavare är delaktiga i deras utbildning klarar sig
bättre i skolan och senare i livet. Projektet ville stärka
vårdnadshavarnas delaktighet i barnens utbildning.
Deltagande förskolechefer insåg under projektets
gång att de traditionellt haft mest fokus på barnen,
men under projektet fick de upp ögonen för hur
viktiga föräldrarnas roll är för barnet och hela deras
skolgång, säger Malin Elgh, samordnare för projektet
Parenthood.

även på hemmaplan. Några exempel på verksamheter
och professioner som har varit involverade i projektet
är förskola, socialtjänst, funktionshinder, folkhälsa
och koordinator familjecentrerat arbetssätt.

Projektet Parenthood har stärkt det familjecentrerade
arbetssättet inom förskolan. Familjecentrerat arbetssätt är ett förhållnings- och arbetssätt för att förbättra
uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka
familjen. Det innebär bland annat att många professioner och aktörer samarbetar med utgångspunkt i
familjens levnadsvillkor och frågor. Viktiga delar i ett
familjecentrerat arbetssätt är att ge stöd till föräldrar
och familjen, samverka med andra aktörer och möta
familjer på deras arenor. En naturlig och viktig plats
för att möta föräldrar är förskolan.
Läs mer på goteborg.se/jamlikt.

– Vid fyra tillfällen träffade vi våra italienska kollegor
och delade erfarenheter om hur en kommun bäst
kan skapa förutsättningar för att vårdnadshavare ska
bli delaktiga i barnets utbildning redan i förskolan,
berättar Malin Elgh.
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– Att det var en blandning av professioner som deltog i projektet från båda länderna har haft en positiv
påverkan för samarbete kring familjer och deras barn.
Det nya samarbetet har möjliggjort bättre förståelse
för varandras uppdrag och de fördjupade relationerna
är värdefulla effekter som vi har uppnått i projektet.

En del i ett familjecentrerat arbetssätt

Utbytet viktigt även för samarbetet på
hemmaplan

Parenthood är ett EU- finansierat projekt som
startade hösten 2016 och avslutades hösten 2018.
Projektet syftade till att utbyta erfarenhet genom
studiebesök i respektive länders förskoleverksamheter.
Göteborgs universitet har även en forskare kopplad
till projektet. Projektdeltagarna som deltog kommer
från olika professioner för att möjliggöra samverkan

Aktivitet från ett av studiebesöken inom Parenthood.
Foto: Malin Elgh

mation som bland annat är tydlig med vad har vi för
förväntningar på varandra, vårdnadshavare gentemot
personal och tvärtom.
Andra slutsatser som Malin Elgh berättar om är att
det är viktigt att skapa en miljö och process där olika
professioner kan mötas och odla goda relationer. Där
de kan dela kunskaper och erfarenheter mellan de
olika rollerna för hur de kan samarbeta för att stötta
föräldrar på bästa sätt.
Text: Cecilia Karlsson

Det här har projektet kommit fram till

– En av de viktigaste slutsatserna är att tidigt introducera föräldrarna i förskolan utifrån likvärdig inforMalin Elgh, samordnare för projektet Parenthood.
Foto: Cecilia Karlsson
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Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
Fokusområde 6: Skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och delaktighet

Tryggheten ökar bland de
boende
Stena Fastigheter gör en årlig hyresgästundersökningen
på Briljant- och Smaragdgatan för att se hur hyresgästerna
upplever tryggheten i området. Det man kallar för
trygghetsindex ligger på 80,2 procent i år, vilket är en ökning
med 22 procentenheter från föregående mätning.
– Vi arbetar sedan länge med vår relationsförvaltning
i syfte att utveckla trygga och trivsamma kvarter.
Just nu genomför vi stora satsningar på bostäder och
trygghet i Tynnered och vi ser en positiv förändring
hos hyresgästerna i hur de upplever tryggheten i
området, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på
Stena Fastigheter.

rat belysning på fasader och gårdar och gjort översyn
av gårdar och lekplatser.
– För oss är det viktigt att människor känner sig
trygga och trivs i de områden där de bor, därför
arbetar vi långsiktigt i nära samarbete med

Briljant- och Smaragdgatan byggdes
under rekordåren

Briljant- och Smaragdgatan byggdes 1965, under de
så kallade rekordåren då 1,4 miljoner nya bostäder
byggdes i Sverige. I det bostadspolitiska programmet
var regeringens ambition att man skulle bygga bort
bostadsbristen med 100 000 lägenheter per år, i tio år,
mellan 1965-1975. Detta kallades Miljonprogrammet. Man lyckades vända bostadskrisen och många
unga familjer fick för första gången en egen modern
bostad. Boendestandarden förbättrades och man fick
varmvatten, rymliga kök, badrum och balkonger.

Exempelbild på hur framtidens Briljant- och Smaragdgata kan komma att se ut.
Foto: Stena Fastigheter

hyresgäster, föreningar, skola, kommun och polis,
berättar Sari Isberg.
Under de närmsta åren genomför Stena Fastigheter
flera stora satsningar i bostadsområdet Briljant- och
Smaragdgatan i Tynnered. Nya bostäder och äldreboende byggs, utomhusmiljön berikas med spontanidrottsplats och gym, och de 501 redan befintliga
bostäder moderniseras.
Stena Fastigheter anordnar också bland annat
fritidsaktiviteter, svenskkurser, odlingsmöjligheter
samt familjedagar där människor kan umgås. Under
de senaste fem åren har över 150 ungdomar som bor
i Stena Fastigheters bostäder i Tynnered sommarjobbat för företaget.

Trygg-i-modellen

Alla stadsdelar har i dag ett trygghetsarbete i
samverkan med polisen enligt Trygg-i-modellen. Det
innebär en fördjupad och mer strukturerad
samverkan på bred front som utgår från en
gemensam lokal lägesbild. Invånarna involveras i
högre grad och deras upplevelse av vad som skapar
otrygghet är en viktig grund för prioriteringar i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
En del av denna otrygghet hänger ihop med hur den
fysiska miljön är utformad.
Du kan läsa mer om trygghetsarbetet på goteborg.se.
Text: Cecilia Karlsson

Du kan läsa mer om trygghetsarbetet på
stenafastigheter.se.

Satsningar för ökad trygghet inne
och ute

Vad har man gjort för insatser som kan ha påverkat
de boendes upplevda trygghet? Bland annat har man
monterat säkerhetsdörrar och förrådsdörrar, förbättSari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter
Foto: Stena Fastigheter
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Fokusområde 4: Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
Fokusområde 6: Skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och delaktighet

Samarbete förutsättning
för jämlikhet
Stor uppslutning och betydelsefulla samtal när Västra Göteborg
bjöd in ideella organisationer till träff om framtidens välfärd.
Hela femton olika organisationer dök upp när Västra
Göteborg bjöd in till diskussionskväll om samverkan
mellan kommun och civilsamhälle. Stadsdelen vill
bryta ny mark för att möta framtidens utmaningar
och ser samverkan med civilsamhället som en av
lösningarna för jämlika livsvillkor och ett gott liv
för medborgarna. Arbetet har hittills gått så bra att
Västra Göteborg omnämns i stadens budget för 2018
som en förebild för andra stadsdelar.
Det var en allvarlig men hoppfull Maria Lejerstedt
som inledde mötet med att berätta om framtidens
ökande behov av offentlig välfärdsservice samtidigt
som skatteintäkterna minskar. Den beskrivningen är
bakgrunden till att Västra Göteborg sedan ett par år
tillbaka har undersökt nya sätt att kunna ge
invånarna bra service.

Många samarbeten finns redan

Två samarbeten som Västra Göteborg redan har är
till exempel Reningsborg som med hjälp av Länsförsäkringar har anställt trygghetsvärdar på olika skolor
där det varit oroligt. I Västra Göteborg finns trygghetsvärd på Frejaskolan. Caritas lär ut svenska till
invandrarkvinnor som hamnat utanför arbetslivet.

Det är tydligt att välfärden i stadsdelen engagerar
många och kvällens upplägg med både information
och samtal i smågrupper uppskattades av de närvarande.
– Jag knöt många fina kontakter vid mitt bord, berättar Henrik Orrbeck, utvecklingsledare på Reningsborg. Alla fick berätta om sina verksamheter och det
ger en otrolig stolthet. Och när man har träffats en
gång är det ju så mycket lättare att ta kontakt sen.
– Relationsskapande är jätteviktigt, fyller Moa Säf in.
Olika parter talar ibland ”olika språk” och det kan ta
tid att förstå hur våra olika strukturer funkar och det
är okej, bara vi tillsammans har en dialog. Det är ett
sätt att få hållbara relationer.

Caritas lär ut svenska till invandrarkvinnor som hamnat utanför arbetslivet.
Foto: Viktoria Fimmerstad

Organisationer som närvarade vid träffen: Caritas,
Coompanion, Equmeniakyrkan Fiskebäck,
Göteborgs Räddningsmission, Hyresgästföreningen,
Kansli Got United, Män för jämställdhet, Zonta,
Opalkyrkan, Proletären FF, Reningsborg,
Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg,
Stadsmissionen, Svenska kyrkan, Vägen ut.
Text: Viktoria Fimmerstad

Nästa träff under våren 2019

Nästa samverkansmöte blir någon gång under våren
2019 och då finns det ett önskemål att bjuda in fler
idrottsföreningar.
– En bra idé, för de har också nära kontakt med
många boende i området och kan lära oss
jättemycket, avslutar Moa Säf.

– Vi samarbetar med civilsamhället på många olika
sätt och det är jättekul, säger Moa Säf, processledare i
Västra Göteborg. Och det går att göra mycket mer.
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Henrik Orrbeck, utvecklingsledare på Reningsborg och
Belton Mubiru, trygghetsvärd på Frejaskolan.
Foto: Viktoria Fimmerstad
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Fokusområde 2: Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)
Fokusområde 6: Skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och delaktighet

Vättnedalsskolans
samarbeten gynnar
elevernas delaktighet
Många aktörer vill in i skolans värld men det finns ingen given
infrastruktur för skolan att ta hand om detta. Ett exempel
på skola som ändå lyckas samverka med flera aktörer är
Vättnedalsskolan i Tynnered.
– Det viktigaste är vad lärarna gör hela tiden och
många insatser som vi blir tillfrågade om att vara
med i kan upplevas som små plåster. De saker som vi
nu har valt att satsa på är helt enkelt något vi tror på
att det gör skillnad i längden för våra elevers framtid,
säger Helena Kollberg, rektor på Vättnedalsskolan.

utveckling. Genom musiken får barn lära sig så
mycket mer än musik, till exempel samarbetsförmåga
och demokrati. Barnens självförtroende stärks genom
att de är en del i gruppen och de får ökad trygghet
och delaktighet i vårt samhälle.

Samma möjligheter för alla elever

Den svenska skolan har till uppgift att se till att
alla elever, oavsett social bakgrund, ska ha samma
möjligheter att uppnå skolans mål. Det här kallas
för skolans kompensatoriska uppdrag, en gigantisk
utmaning skulle några kalla det. En lösning framåt
skulle kunna vara att fler aktörer släpps in på skolan
så att man tillsammans med skolans egen verksamhet
få fler barn att lyckas i skolan och nå en högre måluppfyllelse. Helena Kollberg och hennes personal har
flera intressanta samarbeten igång bland annat med
El Sistema, Universeum, Länsförsäkringar och Bris.
– Ett löpande och viktigt samarbete är det som vi har
med El Sistema, säger Helena Kollberg.
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Universeum och Länsförsäkringar –
för ett förbättrat studiestöd hemm

Från och med läsåret 2018/2019 är programmering
en given del av skolans utbildning inom bland annat
matematik och teknik. Allt för att hänga med i
utvecklingen och digitaliseringen i samhället.
– En fråga som uppstod i den här förändringen är
hur föräldrar ska kunna stötta i detta på hemmaplan?
Det kan vara att man är av en annan generation och
inte är van vid tekniken eller så har man inte den nivå
av utbildning som krävs för att kunna stötta, säger
Helena Kollberg.
För att stötta både personal och föräldrar att kunna
ge barnen det bästa studiestödet har man valt att
satsa på ett samarbete med Universeum och
Länsförsäkringar. Samarbetet går ut på att all
personal och vårdnadshavare får möjlighet till
utbildning i ämnet programmering utav pedagoger
från Universeum. Samarbetet möjliggör också att alla
elever från förskoleklass till årskurs sex har fritt
inträde tillsammans med sin familj. Ett avtal som
gäller från november 2018 och ett år framåt.

El Sistema – mycket mer än bara musik

El Sistema är en del av den kommunala kulturskolan
och de är på plats flera gånger i veckan både på
lektionstid och efter skolan. El Sistema använder
musiken som verktyg för social och mänsklig

Foto: Lo Birgersson

Helena Kollberg, rektor på Vättnedalsskolan
Foto: Cecilia Karlsson

– Allt handlar om att möjliggöra lust för lärande och
att fler fullföljer sin skolgång. Pedagogen får
inspiration och stöd till sitt lärande och föräldrar lär
sig hur de kan ta vid hemma, säger Helena Kollberg.

Bris – innovationslabb för barns
delaktighet och hälsa

– Innovationslabbet syfte är att ta fram lösningar och
modeller för hur man kan bryta utanförskap och öka
den psykiska hälsan hos barn. Tanken är att de
modeller som kommer i fram i arbetet ska spridas
och användas i hela Sverige, säger Helena Kollberg.
Totalt kommer 32 elever från Vättnedalsskolan att
delta. Från årskurs tre till sex ska åtta elever från varje
klass delta. De elever som ska vara med tas ut genom
att man utifrån klasslistan lottar fram detta. Sedan är
det upp till eleven om de tackar ja. Utöver barnens
grupper finns det också en grupp för vuxna där det
ska vara deltagare som kan vara relevanta samhällsaktörer, expertis och beslutsfattare.
– De samarbeten som vi har valt att satsa på stödjer
tydligt vårt kompensatoriska uppdrag. Vi knyter
kontakter och vi hjälps åt. Samarbetet med Bris
kommer i förlängningen att förhoppningsvis gynna
många i Sverige. Men det viktigaste just nu är att det
är många av våra barn på skolan som får uppleva
delaktighet på riktigt och känna ett tydligt
egenvärde”, säger Helena Kollberg.
Text Cecilia Karlsson
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Vad är jämlikt Göteborg?
Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Alla vinner på en mer
jämlik stad. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle. Staden
satsar långsiktigt och uthålligt på att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Det gör vi i
tät samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, vi gör detta tillsammans
helt enkelt.

Hur minskar vi skillnaderna?
För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda fokusområden inom Göteborgs Stad
och i vår stadsdel Västra Göteborg:
1. Ge varje barn en god start i livet (0-6 år)
2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)
3. Skapa förutsättningar för arbete
4. Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
5. Skapa övergripande och strukturella förutsättningar
6. Skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och delaktighet

Tynnered - ett särskilt prioriterat område
I arbetet med jämlikt Västra Göteborg, kopplat till centrala Tynnered som ett särskilt
prioriterat område, finns tre huvudstrategier för förvaltningens arbete, som är inbördes
beroende av varandra och som också förstärker varandra:
1. Insatser i fysisk utemiljö, nybyggnation och upprustning av boendemiljöer.
2. Ökad social mobilisering, inflytande och medskapande.
3. Ökat fokus på tidiga och förebyggande insatser.

Läs mer om hela stadens arbete på goteborg.se/jamlikt >>

