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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 20 februari 2015 

 

Närvarande: Ingemar Lund   Hyltebruks IF 
 Bo Westman   Hylte Hembygdskrets 

Pär Petersson   Svenska kyrkan 
Sofie Månsson  Hylte kommun 
Muna Awasah   Hand by hand 
Anwar Hassan   Somaliska föreningen 
Bo Eriksson   Framtidsutbildning 
Arne Huseby   Hylte kommun 
Christer Grähs   Hylte kommun 
Anna Larsson    Hylte Sport och Event 
Lars Sundberg   Hyltebostäder 
Ingemar Lindeqvist  Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan Hylte kommun   

 

 Anders B. hälsade alla välkomna till dagens möte i samverkansgruppen. 

 

- Lars S uppdaterade från Hyltebostäder, bl.a. att processen med ett par informatörer 

löper på som planerat.  

- Bo E uppdaterar om processen med ESF ansökan och att besök är inplanerade hos 

samtliga kommuner i länet under de närmaste veckorna.  

- Pär P informerar att Fredscaféet i församlingshemmet i Hyltebruk kl. 13.00-15.00 på 

fredagar fortsätter våren ut. Idag informerar Bo W om hembygdsrörelsen.  Pär P inbjuder 

alla att delta samt ber alla att informera om caféet i sina kanaler. 

- Anders B uppdaterade om mentorprojektet ”Mötesplats Hylte” och uppmanar alla att 

rekrytera fler mentorer.  

- Med anledning av vår mentorsatsning har Anna L och Anders B väckt idén att lansera 

mentorskap för barn och ungdomar och lanserade arbetsnamnet ”Mentorkompis”. 

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla konceptet bestående av: Muna A, 

Anwar H, Anna L, Ingemar Lund, Sofie M, Anders B och Ingemar Lindeqvist. Ingemar 

Lindeqvist bjuder in till ett första möte snarast. 

- Ingemar L informerar att ett första möte avhållits i veckan i arbetsgruppen kring 

kulturmässan och seminarium/information om integrationen i Hylte för både nyanlända 

och svenskar. Datum för mässan är satt till den 9 april i Gamla hallen.  

- Pär P och Ingemar Li informerar om att insamlingen av kläder, leksaker och husgeråd 

varit mycket lyckad. Utdelning av det insamlade kommer att ske den 28 februari i 

församlingshemmet i Hyltebruk. 

- Muna A uppdaterar om Hand by hand och understryker behovet av mentorskap, bl.a. för 

att språkträna.  
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- Christer G uppdaterade om initiativet ”En väg in” där ett möte är inplanerat till den 6 

mars mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.  

- Anna L informerar om verksamheten i Hylte Sport och Event och bl.a. de lyckade 

dansaktiviteterna. 

- Arne H informerar om att skolans modermålsundervisning och förberedelseklasser 

startar kommande vecka. Vidare uppdaterar Arne H om Sfi undervisningens flytt till 

Forum. 

- Anwar H uppdaterar om somaliska föreningens nya lokal och att planering pågår för en 

öppningsfest. Aktiviteter som redan nu är inplanerade i lokalen är läxhjälp och 

studiecirklar.  

- Bo W informerar om att han till hela Halland hembygdsrörelse uppdaterat om vårt 

Integration Hylte projekt. Vidare puffar Bo W bl.a. för nationaldagsfirandet där han 

återkommer. 

-  Anders B uppdaterar om seminariet den 26 februari. ”Integration Hylte”.  Glädjande är 

att vi lyckas arrangera en specialvisning av succéfilmen ”Trevlig Folk”, om projektet 

Somalia Bandy, på kvällen den 26 februari i Forum. 

 

- Anders B avslutade mötet och önskade alla en trevlig helg. 

 

Nästa möte avhålls den 6 mars kl. 08.30, i Hörsalen vid biblioteket Hyltebruk.

 


