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Till alla i kommunstyrelsen!
Som ni vet har vi skickat in en ansökan om bidrag den 10/12 2017, till vårt
pilotprojekt TRYGGA GÄVLE.
Vi tänkte ge er en liten uppdatering - valåret 2018 är trygghetsfrågorna hetare än
någonsin, och många menar att de har högsta prioritet, vilket ni förstås redan är
medvetna om.
Under december och januari inväntade vi ett samrådsmöte som blev rejält försenat under tiden dec-jan hann vi bl a med att ha många samtal med de boende i de olika
stadsdelarna - vi kan lugnt påstå att vi mött en samsyn som till och med förvånar
oss själva, frustrationen och uppgivenheten är stor, såväl som ilska över att pengar
rutinmässigt fortsätter "tryckas in" i fritidsgårdar, idrottsföreningar mm - utan att ge
önskvärd effekt på busliv,attityder och oroligheter/upplevd otrygghet, och utan att
det på rätt sätt utvärderas/ kontrolleras/krävs redovisning vad pengarna använts till
och framförallt vilket resultat som åstadkommits - vi har fått till oss en hel del
insiderhistorier under resans gång hur man på sina håll med rena lögner och
manipulation lurar till sig nya bidrag, vi har mött flera som är insatta i
missförhållanden och vill kontakta media/Uppdrag Granskning för att belysa och få
stopp på slöseriet.
För oss som har arbetat med människor och i samhällslivet i många decennier är
det här visserligen inget nytt, men vi kan konstatera att de självklara vettiga
värderingarna, ärlighet, moral och ansvar, helt enkelt ordning och reda, är i mer fritt
fall än någonsin - lägg sedan till spretiga åtgärder, bristande vuxenpondus och
närvaro, samt oförmåga att förstå det gemensamma ansvaret så har vi ett recept på
ett dysfunktionellt samhälle, vilka missförhållanden vi än talar om.
Politiker,socialtjänst,polis mfl skall självklart finnas tillhands - men allt börjar med
det individuella och gemensamma ansvaret.
För att bestående lösa missförhållanden måste ett helhetsgrepp påbörjas, där ALLA
är representerade - det ligger ingen större effektivitet i att hålla barn och ungdom
ständigt sysselsatta i en egen värld med olika aktiviteter, om en stor del av
vuxenvärlden inom och utom hemmets väggar mår dåligt, inte orkar vara goda
förebilder och misslyckas med att ta sitt ansvar för sig själva och sina barn.
Genom vår samlade kunskap och erfarenheter samt uppfostran av tillsammans sex
skötsamma, trygga barn - numera unga vuxna - som aldrig legat samhället till last

eller någonsin skulle komma på tanken att "flippa ur"och bli destruktiva bara för att
t ex fritidsgården inte är öppen dygnet runt - samt min egen erfarenhet av bl a
tjugofem års arbete med barn-och ungdomshälsa och coaching av föräldrar, plus
bekräftelse från nationella och internationella studier och kontakter - så kan vi med
säkerhet säga att TRYGGA GÄVLE i sin helhet är startskottet på ett recept för ett
socialt funktionellt samhälle - vi vet t ex med säkerhet att det GÅR att rädda de
första 18-20 åren, och lägga grunden till ett mer välmående vuxenliv, samt att
trygga, ansvarstagande och välmående vuxna har störst chans att generera trygga
och välmående barn - allt hänger ihop och bör aldrig betraktas som separata delar!
Vi får bekräftelser snart sagt varje dag på att vårt koncept behövs - senast i
programmet Agenda i kväll den 18/2, talades om den stora gruppen ensamma och
deprimerade äldre, där ca 1 person /dag tar sitt liv - i sig en skam för ett
"välfärdssamhälle" 2018 - och där psykiatriförbundets ordförande framhöll
betydelsen av mänsklig kontakt och mötesplatser som ett av de viktigaste
åtgärderna.
För några veckor sedan berättade Pelle Friberg på Gavlegårdarna att alla han visat
vår projektpresentation för tycker att det är en KANONIDÈ, om allt "går i lås"
upplåter han lokalen Kanalen på Öster åt oss från mitten på mars - vi har i dagarna
även fått kallelse från Peter Löfstrand, sektionschef på arbetsförmedlingen, till
möte den 21/2, där även Malin Schönning från Gävle kommun samt Elin Boberg,
Coompanion kommer att vara med. Vi skulle även om det är möjligt vilja prata
med någon/några i kommunstyrelsen - antingen om ni har möjlighet att dyka upp
på mötet den 21/2 kl 11 - , eller om vi kan ha ett enskilt möte, kanske på Kanalen? det skulle vara toppen om ni kan återkomma med svar angående detta!
Vi är alltså på väg att kunna starta verksamheten, vi söker sponsorer och lägger ut
egna medel till de mindre posterna som behövs, men söker samarbete och hjälp
från kommunen och förhoppningsvis Af för personalkostnader.
Vi hoppas på ett givande samarbete och att kommunstyrelsen och fullmäktige gör
gemensam sak med bl a Gavlegårdarna!
Mvh
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