Möte i Stadshuset den 25 januari 2007.
Medverkande vid mötet var:
- Göran Arnell, Kommundirektör
- Mats Öström, Chef för Kultur och Fritid, Gävle Kommun
- Bernt Jonsson, Badchef, Fjärran Höjder
- Marieann Högman, Chef för Landstingets FoU-forum + en kollega till Marieann
- Karl-Erik Westergren, Utbildnings- och forskningschef, Högskolan i Gävle
- Jari Ristiniemi, Ämnesföreträdare religionsvetenskap, Högskolan i Gävle
- Leif Lindstrand, Fastighetsansvarig Landstinget
- Per-Olof Sandquist, VD för Brynäs Byggen, Kommunens byggentreprenör
- Charlotte Wallberg, Europadirektkontoret i Gävle
- Gun Lundberg, Europadirektkontoret i Gävle
- Olov Dahlin, lektor i religionsvetenskap och initiativtagare till projektet om en restorativ
hälsomottagning vid Fjärran Höjder
Jag tycker man kan beskriva mötet som ett mycket positivt möte. Kommunen vill ta ett
helhetsgrepp om Fjärran Höjderområdet och ser en satsning på hälsa som något intressant i
sammanhanget. Man ser byggandet av ett hotell på Fjärran Höjder som en kompletterande
satsning. Enligt representanterna från Europadirektkontoret finns det också goda möjligheter att
få EU-medel för en sådan satsning från EUs strukturfonder.
Kopplingen till Wij Trädgårdar och Trädgårdsmästarprogrammet ses också som något mycket
positivt. Även om själva hälsomottagningen blir förlagd till Fjärran Höjder, så finns det god
anledning att diskutera samverkan med Wij kring olika hälsoprojekt.
Likaså ser man det som mycket bra om Belastningsskadecentrum på något sätt kan finnas med
när man planerar för hälsomottagningen. BSCs mätmetoder när det gäller olika typer av
belastningsskador skulle komma mycket väl till pass vid den planerade forskningen vid
mottagningen.
Samverkan med olika myndigheter och organisationer i Gävle diskuterades, liksom
hälsomottagningens utformning och organisation.
Göran Arnell kommer att samordna ett möte för fortsatta diskussioner med Tommy Berger
(Landstingsråd med ansvar för hälsa och sjukvård)/Svante Lönnbark (Landstingsdirektör), samt
rektor och/eller Karl-Erik Westergren/Bo Malmström (Prorektor) vid HiG.
Mötet enades om att nästa steg är att få tillstånd ett pilotprojekt. Projektets representanter från
Högskola och Landsting formulerar tillsammans ett projekt och söker medel för detta. Ett förslag
som Marieann Högman lyfte fram var en satsning på forskning om fetma. Gun Lundberg,
Europadirektkontoret, har idag förmedlat Nyheter från Europaparlamentets Sverigekontor, där
det framgår att EUs Miljöutskott vill prioritera kampen mot fetma (se nästkommande mejl).

Olov informerade om en konferens som kommer att äga rum 31 maj-1 juni i Ockelbo/Gävle.
Konferensen syftar till att lyfta idén om den planerade restorativa hälsomottagningen.
Information om konferensen kommer inom kort att distribueras inom bl a detta nätverk och jag
är tacksam om ni vill hjälpas åt att sprida informationen när den kommer.
Vänliga hälsningar Olov Dahlin

