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Akutboendet i Hemsta stängdes och flyttade till Vallbacken.
I januari gick flyttlasset till tomma lokaler på Vallbacken som vi inredde till
Ett bibliotek med en dator.
De flesta böckerna kom från Adlibris. Svenska Röda Korset
har ett avtal som innebär att Adlibris ger bort överex till
verksamheter inom Röda
Korset. Lärolitteratur för
nyanlända inköptes med
medel från Röda Korset
centralt. Vi fick hjälp av
Gun Indahl i läsrörelsen att
ordna böckerna efter samma system som stadsbiblioteket.

Lekrum 0–3 år
Alla leksaker är anpassade till åldersgruppen
föräldrarna ska vara med i rummet.

Lekrum
4–12 år
Barn
över 5 år får leka utan att föräldrarna är i
rummet, men det är fortfarande ett
föräldraransvar för barnen som gäller.
Lekrummen är öppna mellan ca 13–16 varje
dag.
Pyssel/Läxrum
Med oömma bord o stolar där det funkar fint med färg o
tuschpennor.
Mysrum för tonåringar där de får vara ifred från småsyskon
Bordsspel
(pingis, airhockey,
fotbollsspel)
för de äldre
barnen.
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Ett gym
Som är öppet mellan 06.00-22.00
med olika maskiner och redskap.
För de över 18 år. De vuxna ska få
sin egen tid utan småbarn, vissa
har tränat med sina tonåringar för
att få en ensamtid med dem och få
en bättre hälsa och en ny energi i
sin situation. Används 85% av
öppettiden.

Sy och musikrum,
Här finns symaskiner och instrument att
låna, många av barnen har övat på pianot
inför skolavslutningen i somras. Vi har
även haft gitarrkurser både för barn o
vuxna.

Allrum med storbilds-TV
Här är det liv och rörelse hela dagarna.
Föräldrar sitter o
fikar, hjälper
varandra med
svenskan, papper
från myndigheter
m.m. Umgås och
har trevligt
tillsammans. Det
har blivit en
naturlig
samlingspunkt.
Lekpark ute.
Med hjälp av
fastighetsägaren
Hemsö och Lekia
kunde barnen få en
sommar med lek och
stoj ute. Familjerna åt
även sina måltider ute
när vädret passade.
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Aktiviteter
Den första månaden gick åt till flytt och ”boande” både för oss och familjerna.
I februari startade vi Språkcafè och läxhjälp.
Vi har haft mellan 30–45 deltagare varje gång och vi
har träffats i 36 veckor under året.
En effekt av läxhjälpen är att boende hjälper varandra
alla dagar i veckan med både läxor och att öva på
svenskan. Vi har analfabeter som har lärt sig läsa och
skriva på svenska, de har aldrig fått gå i skola i sina
hemländer. Att få vara med om deras resa är ett
privilegium.
Sportlovet

Det var lek o pyssel, spel o bio, lego, sagoläsning, inneturnering med
Innebandy och frossande i våfflor.

Under våren hade vi 5 spelträffar med en ungdomsförening som kom på söndagarna och
hade brädspel med familjerna, ett tiotal familjer deltog varje gång.
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Påsklovet

Påskhönan kom på MC med ägg till alla
barnen, under veckan så hade vi påskpyssel
och lek. Svenska Kyrkan kom en dag med
sång o musik samt bjöd alla på fika.

Invigning av boendet 10 maj
Ca 50 personer kom, vi hade bjudit in de närmaste grannarna och tjänstemän/politiker i
kommunen. De boende gräddade våfflor, vi bjöd på kaffe, våfflor med sylt o grädde.
Efter rundturen fick vi många frågor och vi stillade även en del oro.
Efter invigningen har flera grannar kommit med kläder till våra klädställningar som vi har i
korridoren.

Klädställningarna står framme
dygnet runt. Den som behöver
tar. Den som har över lämnar och
vi tvättar, sen hängs det ut.
Mycket uppskattat av alla.
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Sommaren
Under sommaren deltog 10 barn i simskola på Fjärran Höjderbadet, föräldrarna hade eget
ansvar att barnen kom dit.

8 barn var på Unga Örnas Limökollo.

6 barn var på Svenska Kyrkans kollo på Forsgården.
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Vi gjorde 2 heldagsutflykter för familjerna med buss;
Den 30 juni till Furuvik

Den 31 juli åkte vi till Smörnäs

På båda utflykterna hade vi full buss 60 personer. Föräldrar och barn hade två fina dagar och
det var mycket uppskattat.
Svenska Kyrkan anordnade en bussresa till en 4-H gård i Järbo. Det var tre stora barnfamiljer
som hade en rolig dag.
Syftet med sommaraktiviteterna är att barnen/ungdomarna kan gå tillbaka till skolan och ha
sin berättelse om vad man gjort under sommaren.
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Odling
Boendet har en fin innergård som passar för odling. Bland de boende finns en
trädgårdsmästare som behövde/ville ha något att göra. Efter samtal med Hemsö fick vi hjälp
med pallkragar och jord. Det sattes igång med fröodling på balkongerna innan värmen kom.

Det blev en grön oas som hade många besök, en liten trädgårdsgrupp fanns uppsatt och några
boenden tog sin bok och njöt av doften och varma sommarkvällar.
Boendet var självförsörjande på sallad, kryddor och tomater hela sommaren och långt in på
hösten.
Av de tomater som inte han bli röda gjorde vi marmelad och syltade tomater för vinterbruk.
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Hösten
Föreläsningsserie under hösten;
Sopsortering med Gästrike Återvinning
Bo-skola med Gavlegårdarna
Ekonomifrågor med Familjeslanten
Det var mellan 40–50 personer som kom och lyssnade varje gång, samt ställde frågor.
Mycket bra och intressanta frågor från de boende.
Gävle Energi
Bjöd oss på kanelbullar på kanelbullens dag.
Saft och bullar väntade på barnen när de kom hem från skolan.
Mycket uppskattat.

Dagen därpå ville några
barn baka chokladbollar
och bjuda de andra barnen på.
Kul hade de och kompisarna
blev överraskade.

Vi har hjälpt några skolbarn med kontakter på praktikplatser bl.a. till Kulturskolan.
2 av våra flickor blev Lucior på sina respektive skolor, då var det kul för tjejerna att kunna
fixa kläder och kronor själva. Föräldrarna var mycket tacksamma och blev överlyckliga/stolta
när det fick se sina döttrars Luciatåg i skolan.

Brynäs IF En Bra Start
Vi har ingått ett samarbete med En Bra Start som innebär att vi fått 30 hockeybiljetter till 2
matcher under hösten och till 2 matcher under våren 2020.
Första matchen ville några äldre kvinnor följa med som aldrig hade sett ishockey.
Att få gå med några av kvinnorna till en arena för första gången i deras liv, att se en
hockeymatch var inte det viktiga, utan att det är helt okej att få gå in på en arena med andra
människor, oavsett vilket kön de har. Det var stort. Sen att man blev rädd när det smällde i
sargen var en annan femma.
Papporna tog sina äldsta döttrar och söner på nästa match och den upplevelsen kommer de att
dela för resten av sina liv.
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Höstlovet
Riita Tjörneryd kom och pysslade
med barnen

Svenska Kyrkan hade sångstund

Vi åkte till Play Day på Monitor Arena

Ansiktsmålning med Unga Örnar

Speldag med En Bra Start, som kom till boendet

Veckan avslutades med filmtajm

Spöket Laban
och
popcorn
stod på
programmet.
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Gävles Lucia kom till boendet den 11 dec. med sitt Luciatåg. Samlingssalen var fullsatt ca
100 personer kom och lyssnade, tystnaden var total när sångerna framfördes. Bra för
föräldrarna att få ett sammanhang med varför barnen övar luciasånger. Stunden avslutades
med lussebullar, pepparkakor och saft som ICA-maxi skänkt.

Barnen har varit med och julpyntat boendet med sina fina alster.

Tillsammans med:

Hade vi möjlighet att dela ut 60 matkassar
och tillsammans med klappakuten
julklappar till alla barn på boendet.
Föräldrarna fick kassarna och de delade i sin
tur ut julklapparna till sina barn.
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Övrigt
Viva
Grupperna består av ensamkommande ungdomar som träffas första tisdagen i månaden i vår
lokal på Hantverkargatan. Dessa ungdomar är över 18 år men går i gymnasiet och har fått
ordna tillfälliga boenden själva.
Vi har varit i Furuvik med 15 unga ensamkommande, och haft utflykter i våra stadsparker.
Under sommaren som har varit bra för uteaktiviteter har vi träffats i Gävles parker och
minigolf, brännboll, kortspel och picknick har stått på programmet.
Gruppen leds av några av deras gamla lärare och skolpsykologen. Syftet är att inte tappa
kontakten och att ungdomarna har sitt nätverk kvar.

PAS praktiska gymnasiets after school. En dag i månaden mellan klockan 16–20
På våra träffar gjorde vi bl.a. pizza tillsammans, alla preparerade sin egen pizza och sedan
stod vi ute vid vår vedeldade pizzaugn och tillagade den. Vi spelade brädspel och pratade.
Vi har gjort våfflor och ätit dem med sylt, glass och grädde. Spelat Kubb under skratt och stoj.
Att göra en egen kycklingsallad var lättare än vad ungdomarna trodde. Träffarna har lärt ut att
laga egen mat är inte så svårt.
Det har i snitt varit 25 ungdomar och 5 volontärer på våra träffar.
Vi vuxna har sett att ungdomarna sett fram emot våra träffar, de har pratat om träffarna både
före och efter. Ungdomarna har kommit med egna önskemål om både vad vi ska göra för
något att äta tillsammans, men även vad vi kan göra ihop. Vi ser att det fyller ett behov för de
unga som har ont om vuxna runt sig, de som inte har fullt med fritidsaktiviteter på kvällarna,
att bara få sitta tillsammans med skolkamrater som kanske kan bli kompisar på detta sätt och
med vuxna som har tid att prata är viktigt.
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Praktikanter i projektet
Under våren har vi haft hjälp av 2 språkpraktikanter. Kvinnorna kom från SFI och behövde
utveckla sina språkkunskaper. De har tillsammans med Geflekretsen serverat kaffe med
hembakt en gång i veckan på äldreboendet Forellplan och Adjunkten.
Vi har även haft en kvinna på Akutboendet som hjälpt till med pyssel o spelat spel med
barnen efter skolan. Allt för att öva upp det svenska språket.
Vi har även haft 2 st. praktikanter i 10 veckor från linjen Humanistisk Socialpedagog på
Brunnsviks folkhögskola där praktiktiden skulle uppfylla dessa krav.
•
•
•
•
•
•
•
•

Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig
själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar
med tanke på socialt förändringsarbete.
Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt
för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt
förändringsarbete.

Båda praktikanterna är fortfarande kvar i projektet, men nu som volontärer i läxhjälpen och
lovaktiviteterna.
Podcasten med HÖÖR
Tillsammans med HÖÖR och studentradion
blev projektet klart till våren och alla avsnitt
finns att avlyssna på Facebook
Det är berättelser som de deltagande
rösterna delar med sig om sin resa till/i
Sverige.
Lego
Vi var med på nationaldagsfirande i
Boulongerskogen Ca 200 barn byggde.

Legot lånades ut under sommaren
till Kultura och Brynjan och ca 500
barn byggde i det två föreningarna.
Sammanlagt så var det 700 byggare i
år.
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Nätverk som vi är delaktiga i
EKC, ekonomiskt kunskapscentrum
En träff i månaden
Med representanter från Gavlegårdarna, Omvårdnadsförvaltningens Personliga ombud,
Svenska kyrkans Diakoniråd, Familjeslanten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Gävle
Energi, Konsument Gästrikland, PRO, Ria, Socialtjänsten och Gävles frivilliga
samhällsarbetare.
Kulturhuset
Kulturhuset har två träffar i månaden där vi planerar husets aktiviteter.
Stadsdelsnätverkens träffar
Varje nätverk har haft en träff i månaden där vi går igenom aktuella händelser i området.
Andersbergsgruppen, Brynäsgruppen, SNÖ, Sätra
är de nätverk som Röda Korset är med i.
Gavlegårdarna, Kultur o Fritid, Hyresgästföreningen, Gävleborgsidrottsförbund/Sisu, PRO,
Sportfiskarna, Socialtjänsten/Fältarna, Gästrike Återvinnare, Akademiska Föreningen/Schak,
Fritidsföreringen Nordost, Verdandi Arbetarteatern Pegasus, IFFI, Svenska Kyrkan, Polisen,
Somaliska kvinnoföreningen, Familjecentralen i Andersberg, Fritidsgården Helges,
Andersbergs S-förening, Friskolan Lyftet, Biblioteket, boende i Andersberg, Nordost Öster,
Gävle Strand, Brynäs och Sätra är några av deltagarna i dessa nätverk.
Styrgruppen Frivillig i Gävleborg
4 träffar under året, Länsstyrelsen är sammankallande
Studiebesök i projektet
Generalsekreteraren i Svenska Röda Korset
Tjänstemän från Nationella avd. Social delaktighet och Infoservice i Svenska Röda Korset
Liberalernas Ordförande i Kvinnoförbundet Stockholm
Kds kvinnogrupp i Gävle
Lokala Politiker och Kommunalråd
EKC
Riksdagsledamöter
Tjänstemän/kvinnor i Gävle kommun
Länsstyrelsen
Grannar till boendet
Vi har under året haft ett 30-tal besök
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Speciellt tack till nedanstående för ert engagemang och givmildhet
Personalen som är anställd på boendet Vallbacken
Alla Röda Korsets Volontärer som gör verksamheten möjlig

Folktandvården
Tandborstar och tandkräm
till familjerna
Elite Grand Hotell
Täcken, kuddar och hygienartiklar som
finns att dela ut till nyanlända som
kommer till boendet.
COOP Krysset
för hjälp med vårt skafferi
och att vi har mat i frysen
när det finns hungriga.

Gun Indahl på Biblioteket för din ovärderliga hjälp med uppbyggnaden av biblioteket
Lekia för er hjälp med färgpennor/block, leksaker och bra priser
Adlibris alla böcker som vi fick
Diakonirådet Projektbidraget till barnaktiviteterna
Hemsö för all hjälp med att ordna till ett bra boende och att inget” sitter fast”
Brynäs IF En Bra Start för hockeybiljetter och besök på boendet under lov
Alla som skänk kläder och skor till våra ställningar
Klappakuten för alla julklappar till barnen, barnen fick sina paket av sin förälder.
Baskets Brigades 60 st. julmatkassar till de boende på Vallbacken och några andra som var
behövande.
Kortet som fanns i matkassarna hade denna text:
Den här julkassen kommer till dig från någon som bryr
sig om dig.
Vi hoppas att du tar hand om dig på bästa sätt och att du
en dag kan göra samma sak för någon annan
God Jul
från en vän
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Ett stort tack till er alla Samverkanspartners under 2019 i projektet
Gavlegårdarna, Kultur o Fritid, ICA-Maxi, AME, Socialtjänsten/boendeenheten, GGIK, Gefle
IF, Röda Korset Bomhuskretsen, Kulturhuset/ABF och Vuxenskolan, Gävles Unga, SFI,
Biblioteket Sätra. Gästrike Återvinnare, Svenska Kyrkan, Familjecentralen i Andersberg,
Fritidsgården Helges, Lyfta, Kulturhuset
Rädda Barnen, Folkteatern, Basket Brigade, Klappakuten, Matakuten,
Räddningstjänsten, Ambulansen i Gävleborg, Polisen, fritidsgårdarna Brynjan och Helges.
Nätverket för stadsdelarna Gävle Strand, Öster och Nordost.
Gavlegårdarna, Kultur o Fritid, Hyresgästföreningen, Gävleborgsidrottsförbund/Sisu, PRO,
Sportfiskarna, Socialtjänsten/Fältarna, Boende på Öster och Nordost, Akademiska
Föreningen/Schack, Rapatac, Fritidsföreringen Nordost, Arbetarteatern Pegasus, IFFI, Polisen.
Föreningen Trygga Gävle.
Styrgruppen Frivillig i Gävleborg.
Länsstyrelsen Gävleborg
EKC= Ekonomisk Kunskaps Center
ett samlat organ med representanter från Gavlegårdarna, Omvårdnadsförvaltningens Personliga
ombud, Svenska kyrkans Diakoniråd, Familjeslanten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Gävle Energi, Konsument Gästrikland, PRO, Ria, Socialtjänsten och Gävles frivilliga
samhällsarbetare.
Gävle Kommun
Svenska Röda Korset
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