Minnesanteckningar från möte i Arbetsgruppen på Fjärran Höjder 9/9 -09
Närvarande: Bernt Jonsson (Gävle Kommun), Ingela Edkvist (HiG), Annika Thyrestam
(Hedvigs Trädgårdar), Ami Widahl (Konstterapi/hälsomålning), Lisbeth Pedersen (Villa
Harmoni), Susanne Ruthström (Kulturhus Lätting) samt Olov Dahlin (HiG)
Tidigare minnesanteckningar finns på:
http://www.hig.se/Organisation/Institutioner/Institutionen-for-humaniora-ochsamhallsvetenskap/Forskning/Tvarvetenskapligt-forum-for-halsostudier/Halsoparken-FjarranHojder/Minnesanteckningar.html
Mötet började med en avstämning om vad som hänt sedan förra mötet i juni. Vi har ännu inte
fått respons på de brev som undertecknades av Maj-Britt Johansson och Göran Arnell och
skickades till Barbro Osher och Ekhagastiftelsen. Olov har inte heller fått något svar från
Region Gävleborg rörande ansökan om medel för pilotprojektet.
Eftersom vi inte har någon budget för föreläsningsserien får vi ställa in den denna termin och
hoppas på att kunna återuppta den till våren. Den programaktivitet som planeras är ett studiebesök på Växhuset i Mobodarne utanför Söderhamn. Datum för detta besök blir den 25
september. Inbjudan kommer att gå ut och beroende på antal anmälda kommer ev. en buss att
hyras. Alternativt fyller vi de bilar som finns tillgängliga. Ralf Palmpers föreslår att vi
kommer kl. 10 och får en guidad visning av platsen under två timmar. Kl. 12 äter vi lunch där,
varpå återresan till Gävle sker.
Susanne Ruthström hade bjudits in till dagens möte. Hon är idag verksamhetschef på
Kulturhus Lätting och har arbetat där i 16 år. Det var i och med den ekonomiska recessionen
1993 som kulturhuset fick på uppdrag av AME (Arbetsmarknadsenheten) att starta upp
verksamhet för arbetslösa då det fanns behov av att få igång satsningar för arbetslösa. Lättings
valde verksamhet med inriktning kultur Senare har det också kommit att handla om grupper
personer såsom sjukskrivna, invandrare och missbrukare som slussas ut i samhället via
praktikplatser på Kulturhus Lätting. Ett stort antal av dessa platser utgörs av personer som
kommer till dem genom avtal med AME. Man har idag 9 anställda. Susanne redogjorde för
den mångfald aktiviteter som man bedriver. De som deltar i Lättings verksamhet är i åldrar
mellan 16-65 år. Man har kurser/projekt i teater (barnteater och forumteater), måleri/galleri,
skapande aktiviteter för barn, kafé/lunchrestaurang mm. Utöver ovan angivna grupper vänder
man sig också mycket ut mot skolor. Man deltar i olika internationella, nationella projekt, där
det bland annat ingår ungdomsutbyten, och medverkar i ESF-projekt (Europeiska
Socialfonden) tillsammans med socialtjänsten.
Vi pratade om möjligheterna till samverkan, t.ex. genom att personer i behov av ”personlig
tillväxt och utveckling” kan praktisera i den tänkta hälsoträdgården vid Fjärran Höjder.
Gemensamma satsningar kan göras genom att kulturevenemang anordnas i den vid Fjärran
Höjder planerade gröna miljön. Susanne kom att tänka på att man sökt och fått pengar till
renovering av en stenslipningsmaskin, vilken de själva har svårt att få plats till i sina lokaler.
När vi nu hoppas få möjlighet till en upprustning av förrådshuset vid Fjärran Höjderbadet så
kan vi tänka in denna maskin där. Ungdomar och andra grupper skulle då t.ex. kunna vara
med och utforma den yttre miljön vid Fjärran Höjder genom att slipa stenar som tillsammans
bildar en gångväg eller liknande. (Det ska då gärna vara lokalt framtagen sten för att tänka
hållbart/uthålligt. Olovs kommentar)

Sedan gick vi över till att prata om den eventuella öppning som nu infunnit sig till att få
förrådshuset vid badet upprustat. Bernt har varit i kontakt med ansvarig fastighetsförvaltare på
Gavle Fastigheter AB och EDV (Enheten för Daglig Verksamhet) och tror att det nu kan
finnas möjlighet att få medel dels för att få en arkitekt att rita på hur huset kunde byggas om
invändigt (Kommunen), dels att få ombyggnationen genomförd (Länsstyrelsen). Bernt har
kollat med förvaltaren och det går bra att vår arkitekt Tony gör jobbet, vilket han också sagt
sig vara intresserad av att göra. Tanken är att man genom en uppfräschning av lokalerna
skulle kunna använda den som personalutrymme, undervisningslokaler och förrådsutrymme
för den verksamhet som EDV redan nu har vid Fjärran Höjder (skötsel och underhåll av de
gröna ytorna) men att man också skulle utöka verksamheten och skapa möjlighet för fler (upp
till 15 personer?) att vara där. Upprustningen skulle också kunna skapa förutsättningar för att
genomföra det pilotprojekt som vi sökt medel för hos Region Gävleborg. De grupper som vi
tänkt skulle komma dit på trädgårdsrehabilitering skulle t.ex. kunna utnyttja en undervisningssal där för olika gruppaktiviteter då man inte kan vara utomhus. Ami Widahl föreslog att man
också kunde göra hälsomålningar i grupp där. Kanske kan ett litet utrymme sättas åt sidan
som informations- och utställningslokal för Hälsoparken Fjärran Höjder?
Vi gick avslutningsvis ned och tittade på förrådshuset som nu är på väg att tömmas helt.
Ingela och Annika betonade vikten av att tänka både inne- och utemiljö när renoveringen
genomförs så att de aktiviteter som ska äga rum där kommer att fungera på ett bra sätt. De vill
gärna vara med och tänka och skissa men kan inte göra det ideellt. Vi bestämde därför att
Bernt och Olov kontaktar Calle Dandanell som efter sin pensionering från Region Gävleborg
nu fått i uppgift att hjälpa Länsstyrelsen med fördelning av särskilda medel som tidigare legat
hos Länsarbetsnämnden.
Vid pennan Olov Dahlin

