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Tema: Områdesarbete
DrottningH
Arne Gunnarsson berättade om stadens områdesarbete DrottningH.
På Drottninghög finns 1100 lägenheter och 3000 människor. Det är ett så kallat
miljonprogramsområde (byggt 1969-1970). För dem som flyttade in på den tiden var det ett lyft i
tillvaron med toaletter inomhus, varmt och kallt vatten och centralvärme. Nu gör Helsingborgshem
och staden en upprustning av husen och området, i samverkan med invånarna.
Vad är DrottningH?
•
•
•
•
•
•

Stadsutvecklingsprojekt
Samverkan mellan Helsingborgs stad och Helsingborgshem
Fysiska, ekologiska och sociala mål
Fokus: dialog och barn och unga
Förtätning – dubbelt så många
Mål: att de boende på Drottninghög ska ha det minst lika bra som andra invånare i
Helsingborg.

Vad gör projektet intressant?
•
•
•
•
•
•

Tidsperspektivet är långt för ett projekt – 20 år
Storleken: 60 fotbollsplaner, 1100 lägenheter, 4,5 miljarder
Läget – centrum 3 kilometer bort, E4 1 minut
Politisk samstämmighet
Alla förvaltningar är med
Ska vara förebild och testa nya metoder.

Vad gör projektet framgångsrikt?
•
•
•
•
•

Läget
Samverkan
Dialog
Testa nytt
Kvalitet

Projekt rekrytera
•
•
•
•

Projekt i Nordöstra staden
348 deltagare
221 arbetare
47 i studier

Drottabladet.se
•
•

Öppet för alla som bor i området att bidra
Ägs gemensamt av redaktörerna

•
•
•

Alla redaktörer är ansvariga för sina egna artiklar
Ingen avsatt budget
Ingen tid.

Vilken budget finns för projektet?
– Vi diskuterar inte pengar, utan pratar om vad vi vill göra och så löser vi det gemensamt.
Vad händer när projektpengarna tar slut?
– Det kommer förmodligen inte att se likadant ut, men liksom i all offentlig verksamhet måste vi
framöver göra saker mer effektivt och i samverkan.
Vilka svårigheter har ni sett?
– Svårigheterna är att få till samverkan. Det går heller inte att göra bostadskarriär i området,
eftersom det bara finns hyresrätter. Men det är färre som flyttar därifrån idag och framöver kommer
det även att bli bostadsrätter.
Hur har ni nått ut till ungdomar?
– Ungdomar har varit guider i området. Vi samverkar med trygghetsvärdar för att öka tryggheten.
Tryckeriet (HD:s gamla tryckeri) är ett nytt allaktivitetshus riktat till ungdomar.
Tryggare platser på helsingborg.se.
App för felanmälan: Ett bättre Helsingborg.

Plantera Plantära
Nadia Zaoujan jobbar på Plantera Plantära-kontoret på Planteringen. Plantera Plantära startade som
projekt 2011 för att motverka arbetslöshet. Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadsförvaltningen var de huvudsakliga parterna. Det blev fast verksamhet 2015 och drivs
nu vidare av arbetsmarknadsförvaltningen.
De har ett servicekontor med studievägledare, brobyggare, arbetsförmedlare (20 procent) och
föreningsstöd. Tidigare fanns det även en representant för försäkringskassan och en kurator, bland
annat. Du kan få hjälp och stöd att söka studier och arbete, bland annat att fylla i blanketter.
De arrangerar också aktiviteter i stadsdelen, tillsammans med ett nätverk av föreningar, till exempel
Plantandagen – Helsingborgs största stadsdelsfestival. Där samverkar de med familjecentralen,
fritids, vårdcentralen, Helsingborgshem, Svenska kyrkan, Antidiskrimineringsbyrån och ett
ungdomsråd.
Stadsdelsmammor – kvinnor som engagerar sig i sitt område. De utbildas i viktiga
samhällsfunktioner, sprider information till de boende i området och samlar in frågor.
Verksamheter som har uppstått i samverkan med Plantera Plantära är bland annat ungdomsråd,
friskvårdsförening för kvinnor (yoga och zumba) och friluftsförening för unga vuxna.
De flyttar snart till ny lokal i den gamla ICA-butiken. Arbetsmarknadsförvaltningen driver och söker
nu fler samverkanspartners.
Cirka 3000 bor på Planteringen, där det råder hög arbetslöshet och många är sjukskrivna.
De arrangerar saker som gatuteaterfestival för att få folk att mötas och trivas. Det skapar trygghet.

Vad kan man göra för att minska droghandeln?
– Droghandel är i huvudsak en polisfråga, men vi kan göra det svårare för den sortens verksamhet
genom att ha aktiviteter och rörelse i området.
– Det händer inte mer på Planteringen än på andra områden, men det upplevs som otryggare på
grund av sitt rykte och att negativa händelser har en tendens att förstoras upp.
Plantera Plantära på webben.

Adolfsberg
Ivan Kuzhicov, Victoria Bradic och Vanjuska Ivanov berättar om Vorta Droms områdesarbete på
Adolfsberg. Vorta Drom började samverka med socialförvaltningen för fem år sedan genom projektet
Bättre hälsa för unga romer. Föräldrarna frågade sina barn vad de ville göra och då blev det att jobba
med hälsa, träning, kost och eftermiddagsskola.
Nu har föreningens verksamhet flyttat till en lokal på Adolfsbergs centrum och öppnat upp för alla
som bor i området. Målgrupperna är barn i skolåldern och föräldrar med barn i skolan. Utbildning,
hälsa, arbete och sysselsättning är viktiga förebyggande åtgärder.
De samverkar med bland andra Vittraskolan, Svenska kyrkan, familjecentralen, träffpunkten och
Erikshjälpen. Adolfsberg är också ett utsatt område, men känns lite bortglömt. 7:ans busslinje drogs
om till Gustavslund, vårdcentralen och bankomaten har också flyttats.
I lokalen bedrivs eftermiddagsskola, förskoleintroduktion, yoga, digitalt utanförskap (service och stöd
i dator- och telefonanvändning) och enskilda punktinsatser för att stödja barn.
De använder Catch up, en metod för att komma ikapp i läsning.
Po drom är ett arbetsmarknadsprojekt som blev det första IOP-avtalet (idéburet offentligt
partnerskap) med staden. Två handledare började arbeta riktat till romer – numera till alla på
området. 17 personer har kommit i sysselsättning hittills.
De upplever att områdesarbetet har lett till att tryggheten har ökat och generationerna vågar mötas.
Vilken skillnad är det att jobba som förening, mot stadens områdesarbeten?
– Vi som förening har lättare att nå ut direkt till invånarna än vad kommunen har. Men vi har inte
samma resurser att röra oss med utan måste ständigt söka projektmedel.
Vorta Drom på webben.

Kommande möten
•
•

18 november – tema samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa)
16 december – tema föreningarnas förutsättningar

