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Integration Hylte 

 

Minnesanteckningar från möte i Samverkansgruppen, 11 september 2015 

 

Närvarande:     Bo Westman     Hylte Hembygdskrets 
Lars Sundberg     Hyltebostäder 
Pär Petersson     Svenska kyrkan 
Emma Thor     Hylte kommun 
Anders Blomqvist – vid pennan    Hylte kommun   

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

 

- Anders B uppdaterade om att satsningen på mentorskap för barn och unga, det som 

tidigare kallats ”mentorkompis” nu startat upp i en förening kallad Club 805, bl.a. i 

samverkan med FN organet World Food Program. I samband med en pressträff den 4 

september visade media glädjande ett stort intresse för Club 805. SVT, Radio Halland och 

Hallandsposten bevakade. En hemsida, www.club805.se , och en Facebook sida, 

facebook.com/club805.se, finns redan uppe. Den 19 september genomförs den första 

aktiviteten. Mer information löpande.  

- Lars S uppdaterade från Hyltebostäder. I beståndet är allt uthyrt förutom få lägenheter i 

Unnaryd och Lars S uppskattar att det är samma situation hos alla bostadsbolag i Hylte.  

 

- Pär P informerade från kyrkan att ”Fredscaféet” på fredagarna nu startat upp och tiden 

nu är kl. 14.00-15.30. Mer svensktalade är välkomna!  

Pär P påtalar vidare det allmänna behovet av mötesplatser och puffar bl.a. för Somaliska 

föreningens lokal på lördagar. 

Församlingen i Hylte har från Svenska kyrkan erhållit medel för att projektanställa en 

dedikerad integrationsresurs. Rekryteringsprocessen är påbörjad. 

- Emma T presenterade sig själv och det nystartade projektet ”Integration Halland”. Emma 

T är biträdande projektledare och informerade att projektet som startade den 1 

september nu är i analysfasen. Mer information löpande. 

 

- Bo W uppdaterade från Hembygdsrörelses sommaraktiviteter och bl.a. om det mycket 

lyckade 90 års jubiléet och välbesökta allsångskvällar på Lindekullen.  

Bo W vidare tar upp frågan kring deltagande i samverkansgruppen från den syriska 

gruppen i kommunen.  Tidigare har föreningen Hand by Hand organiserat medlemmar 

med arabisk härkomst. Då Hand by Hand idag inte synes vara så aktiv ombads Bo W till 

nästa möte inbjuda en till två personer med syrisk baggrund som kan representera den 

gruppen.  

   

http://www.club805.se/
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Anders B tackade för dagens möte och särskilt Pär P och kyrkan för värdskapet. 

 

  

Nästa möte avhålls den 25 september kl 08.30 hos Studieförbundet Vuxenskolan i Hyltebruk, 

Skolgatan 1, OBS! 


