
 

 

 
Minnesanteckningar från nätverksmöte den 7 februari 2018 ABF  
Närvarande: Eva Malm, Joakim Sandström, Nils Ivan Odelberg, Håkan Viklund, 
Östersunds Hem och Ann Martinsson, Rikshem och Abdullbari Rajoub, Ibn Ruschd 

 
Thomas inledde mötet med att ge en kort bakgrund till Mobilisering mot Droger och 
Folkrörelsen Mot Droger. Mötet skulle handla om hur de frivilliga och idéburna 
organisationerna kan medverka till att göra bostadsområdena i Östersunds kommun 
trygga och attraktiva. Till mötet hade Håkan Viklund, Östersunds Hem och Ann 
Martinsson, Rikshem bjudits in. Håkan och Ann gav en kort lägesrapport kring hur 
situationen ser ut i bostadsområdena.  De tillstår att man har problem i vissa områden 
med skadegörelse mm. De upplever även att hyresgästerna tar allt mindre ansvar för sin 
boendemiljö. Håkan nämner att Östersunds Hem arbetar aktivt med att se till att det inte 
blir allt för många ungdomar eller nysvenskar som hamnar i samma trappuppgång, 
vilket inte Rikshem kan göra. De är mer knutna till bostadskön, vilket innebär 
svårigheter att planera för  
 
Både Östersunds Hem och Rikshem försöker på olika sätt arbeta med boendeinflytande 
genom bl.a. att tillhandahålla gemensamhetslokaler i områden och arrangera olika 
aktiviteter som korvgrillning mm. Vidare nämner Håkan och Ann att de har bra 
samarbetet med Nattvandrarna som de stödjer på olika sätt och önskar även samarbete 
med övriga frivilliga organisationerna. 
 
Nils Ivan som är verksamhetsansvarig för Nattvandrare.nu i Jämtland och aktiv i 
hyresgästföreningen på Körfältet instämmer i huvudsak i den beskrivningen bl.a. om ett 
ointresse att engagera sig.  Nils upplever även att det är svårt att få nattvandrar-
verksamheten att fungera. En organiserad nystart av verksamheten skulle vara därför 
vara bra. Nils Ivan vill byta ut begreppet Nattvandring till Trygghetsvandring. 
 
Eva Malm nämner att ABF kommer att påbörja ett samarbete med civilförsvars-
förbundet om att informera boende om krisberedskap mm. I samband med det bör 
information om nattvandring/trygghetsvandring vara en del i samarbetet. Vidare 
nämner Eva att ABF har mycket goda erfarenheter av s.k. ”skapande verkstad” 
(studiecirklar mm) som är en del i integrationsarbete. Verksamheten har uppskattats av 
deltagarna. Detta bör vara möjligt att genomföra i bostadsområden då det redan finns 
lediga lokaler för verksamheten. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Fler av studieförbunden skulle kunna vara med och ta ansvar för innehållet.  Aktiviteten 
skulle med fördel kunna bedrivas i projektform. 
 
Samtliga är positiva till idéerna och Thomas föreslår att vi behöver träffas igen. Under 
tiden får arbetsgruppen för Folkrörelsen Mot Droger ta fram ett förslag hur ett upplägg 
skulle kunna se ut till nästa träff där även representant från Hyresgästföreningen bjuds 
in. 
 
 
Nästa träff blir den 5 mars kl 15.00 på ABF  
 
//Thomas 
 
 
 
 


