
  

Norrbottens Husmodersförbund 
 

Minnesanteckningar vid Höstupptakt 2015-09-19,  

Sunderbyns folkhögskola, Luleå 

 

Ordförande Viveca Lindqvist hälsade välkomna och presenterade dagens program.  

Därefter bjöds våra inbjudna föreläsare att ta över scenen. 

 

ABF presenterar deras integrationsprojekt Klondyke- ett samarbete mellan ABF, Bodens 

kommun, Arbetsförmedlingen och det kommunala bostadsbolaget Bodenbo. Projektet startade 

hösten 2013 och har nu nått ca 500 nyanlända asylsökande i Boden. 

 

Genom deras medverkan hos Klondyke, som även lokalen kallas, får de möjlighet att lära sig 

språket och hur samhället fungerar. Ledarna jobbar efter de förmågor som människorna har. Till 

Klondyke kommer människor med olika bakgrund, allt från bönder till läkare. Några kan vara 

analfabeter medan andra är väldigt belästa personer. Så det gäller att se varje människa och att 

försöka lägga information på ”rätt nivå” t.ex. utbildning i svenska. Stickning eller matlagning kan 

vara sätt att umgås och som sedan leder till att de vågar prata. 

 

En film visades kring Klondykes verksamheter idag. 

Verksamheten växer och delen med sömnad kommer att flytta till andra lokaler. De börjar bli 

trångbodda då verksamheten växer och utvecklas. 

 

Kunskaper sprider sig vidare från tidigare deltagare till nya och fler grupper uppstår. 

Handarbetsgruppen är ett bevis på detta. Några av tidigare deltagare har blivit cirkelledare och lär 

sedan ut till andra intresserade och det kommer både kvinnor och män, fast männen är inte så 

många. 

 

Sergut är en av våra gäster denna dag. Hon kommer från Etiopien och berättar om sina 

erfarenheter från sitt hemland. I sitt hemland, närmare bestämt i staden Addis Abeba hade hon en 

egen frisersalong med många anställda. Hon blev tvungen att flytta pga. sin politiska åsikt. Sergut 

upplever att svenska frisörer inte har erfarenhet och vana av att frisera afrikanskt hår. Hon säger 

att en kvinna med dåligt hår blir på dåligt humör och  är mamman på dåligt humör så blir hela 

familjen på dåligt humör. (Gav oss ett gott skratt) Hon är glad att hon kan dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper här i Sverige. Lära andra vilka hårvårdsprodukter som finns i svenska 

affärer och vilka som kan användas till vad. 

Hon fortsätter att säga att det är viktigt för dem som deltar på Klondyke att de kan diskutera olika 

problem. De delar även med sig av deras kunskaper från deras hemland och ges möjlighet att 

använda dem. 

De som bott i Sverige en tid kan lära ut hur det svenska systemet fungerar och de kan dela 

erfarenheter med varandra. Många har inte erfarenhet om hur sophantering och återvinning 

fungerar. Det är väldigt speciellt i Norden och det kan vara svårt att förstå varför och hur. De är en 

viktig kunskap att lära och dela med sig av. I många länder slänger de allt i samma påse och de tar 

sin tid att förstå hur avfall ska sorteras för att det ska bli rätt. 

 

Familjefrågor, kultur och demokrati är väldigt viktiga frågor som diskuteras, som t.ex. kvinnans 

rättigheter. Svårigheter uppstår genom att de inte kan språket och det är svårt att uttrycka sina 

känslor. 

Barnen blir ofta länken mellan familjen och samhället pga. att barnen lär sig ofta språket först i 

familjen. Män går oftast utbildningar och kvinnorna stannar hemma. Genom Klondyke ges även 

kvinnor möjlighet till social samvaro och utbildning. Kvinnor sprider oftast sina kunskaper, till 

skillnad från männen, så det måste vara bättre att utbilda kvinnor, sa Sergut och ler. Hon berättar 

att den uppfattningen hade visst Kofi Annan också. 
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I detta arbete med integration förekommer 10 olika språk, och 20 olika nationaliteter. 

Erfarenheterna från hemlandet varierar mycket. Det vi som infödda svenskar tar för givet är en 

stor utmaning för de asylsökande. Som exempel att åka buss, bil eller tåg kan vara helt 

främmande, de har bara ”åkt” åsna. Att tvätta med hjälp av en tvättmaskin är ju helt självklart för 

oss men har man aldrig sett en tvättmaskin då är det inte så lätt. 

Många upplever det svårt att handla och hitta det de söker i affären. Där delas också tips och 

erfarenheter med varandra för att göra vardagen i Sverige lättare och att det inte ska bli tokigt och 

fel. De vill ju så gärna göra rätt. 

De lagar ofta mat och bakar tillsammans. Delar med sig av sina kunskaper och traditioner från 

sina hemländer. De flesta har inga traditionerav sött fikabröd som vi i Sverige utan de använder 

socker i te istället. 

 

Som cirkelledare måste vara flexibel eftersom deltagarna har väldigt olika förutsättningar. De 

arbetar för att deltagarna ska få möjlighet att känna sig nyttiga i samhället.   

Klondyke har öppet varje vardag mellan 8-16. Deltagarna bygger, fixar cyklar, lagar mat, 

handarbetar, lär sig svenska och den svenska kulturen. Både män och kvinnor deltar i de olika 

grupperna. Barnen har verksamhet i skolan, fde börjar i något som kallas förberedande klass. De 

har även startat verksamhet i Gunnarsbyn 3 dagar i veckan och även där har deltagarna flera 

nationaliteter. I Harads finns också en relativt nystartad verksamhet. 

 

Frågestunden blev lång då det fanns många frågor, funderingar och erfarenheter att dela med sig 

av. 

 

 

Anna-Greta informerade av vikten att skriva motioner för att påverka både inom föreningen och i 

samhället. Det har tagits fram en färdig blankett för att underlätta motionsskrivandet och den finns 

att hämta på vår hemsida, under fliken blanketter. Har ni inte möjlighet att skriva ut blanketten, 

kontaktar ni länsförbundets sekreterare, Gunilla Gahnström, tel. 010-514 06 36 e-post 

g.gahnstrom@gmail.com så får ni hjälp. Motioner till er lokalförening ska var lokalföreningen 

tillhanda senast 15 januari och motioner till länsförbundet sak var dem tillhanda senast 1 februari. 

 

Och härefter intogs en smaklig lunch och kaffe. 

 

Konsumentfrågor togs upp av vårt konsumentombud Anna-Greta Svedberg 

Mjölk från Norrbotten får en del butiker en prishöjning med 1 kr. Det har vi blivit 

uppmärksammade på genom media på olika sätt. Bonden får mellan 7 -10 öre mer per liter de 

levererar. Vart tar de 90 öre som blir över av en-kronan undrar vi? Anna-Greta hade inte svaret 

just då, utan lovar att hon ska kolla upp det med en bonde hon känner under nästa paus.  Så den 

frågan får vi svar på och den summan går till övriga produkter som t.ex.ost, och crème fraiche. 

Bonden var naturligtvis glad för de extra ören den fick men uttryckte också att butiker använder 

detta som reklam jippo. 

En folder om tvättråd kan begäras från butiken. Anna-Greta poängterade vikten av att titta på 

tvättrådet på plagget innan man köper varan. Det kan annars bli en överraskning när plagget ska 

tvättas. Det kanske inte går att tvätta i maskin utan måste kemtvättas. Vi ska göra medvetna val 

när vi är och handlar i butikerna 

En bekant till Anna-Greta har skickat en uppmaning med till oss - Handla inte så mycket, handla 

det du behöver och handla miljövänligt! 

Kolla ditt kvitto – hittar du ett prisfel har du rätt till 25: - som ersättning, det gäller ICA och Coop. 

Har du däremot ett fel på varan får du igen dubbelt av det pris du betalade. 
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Om du handlar på nätet eller utomlands, inom EU, och det har blivit något problem så kan du 

ringa klagoguiden på telefon 0771-525525 mellan klockan 09.00 – 17.00 för att få råd och hjälp 

med hur du ska gå till väga.  

När det gäller urspungsmärkning av köttprodukter har det börjat bli lite förändringar, men det går 

sakta. Det är svårt eftersom många varor är blandade av olika produkter, dvs sammansatta 

produkter som innehåller många ingredienser. 

Anna-Greta informerar att det även förekommer livsmedelsimitationer som egentligen inte 

innehåller det som konsumenten kan förvänta sig av benämningen på varan. 

Det informerades även om våra E-nummer som anges i ingrediensförteckning på våra varor och 

varnade för E300 som är de farligaste speciellt för barn, E330 innehåller mögelsporer som barn 

kan få eksem av. 

Anna-Greta tacka de för sig och för visat intresse.  

 

Länsförbundet föredrog hur arbetet med vår marknadsföring kommit så här långt.  

 Vår folder har tryckts i 500 exemplar. Det visade sig efter tryckning att det hade smugit 

sig in ett litet fel, det har blivit åtgärdat genom att en etikett med den rätta texten har 

klistrats dit, över det felaktiga. Det var tur att Sivs man upptäckte detta misstag innan vi 

hunnit dela ut foldern. Kanske vi får anlita honom som korrekturläsare framöver. Alla 

föreningar får ta med sig foldrar hem till sitt verksamhetsområde för att lägga ut på 

lämpliga ställen som tex väntrum hos tandläkare, vårdcentral eller bibliotek. De 

lokalföreningar som inte var närvarande under höstupptakten och vill få några foldrar kan 

kontakta Laila Eriksson som är vår matrialare. Hon nås på tel: 070-577 53 62, e-post: 

ragnar.eriksson@telia.com 

 

 Vår diskduk, eller vad andra kallar disktrasa, förevisades och erbjöds till försäljning för 10 

kr/st 

 Det har även tagits fram en strandflagga med tryck HF- aktiva kvinnor. Den finns att låna 

för lokalföreningarna vid aktiviter, tex kommande julmarknad eller vid annat tillfälle. 

Bokning görs genom Laila Eriksson, se uppgifter här ovan 

 Den jacka och T-shirt som tagits fram är röd med silvertryck. Logga fram på bröstet och 

trycket ”hf-aktivakvinnor.se nedtill på jackan. Jacka och t-shirt visades upp och 

informerades hur beställning går till. Beställningsblanketter, information och foton på 

kläderna finns att ta med hem. Den informationen finns snart även på hemsidan och de 

lokalföreningar som inte var representerade kommer att få dem skickade till respektive 

ordförande. Frågan kom om den inte finns i någon annan färg och vi hade diskuterat att vi 

skulle vara enhetliga. Då det visar sig att flera medlemmar inte kan tänka sig att ha rött 

ska länsförbundet se vad de kan göra för att tillmötesgå denna förfrågan. Priserna vi fått är 

på beställningar av dessa röda kläder och det ska undersökas om vi får samma pris även 

för svart jacka/t-shirt. 

 4000: -kom in från lotteriet på skördedagarna i Boden. 

 

Siv Nilsson berättade om Länsförbundets marknadsföring på lördagen under Skördedagarna i 

Boden. VI hade ju förmånen att få använda vuxenskolans monter, vilket vi tackar för. De var 

mycket folk och några personer som blev nyfikna på att bli medlemmar i deras närliggande lokal 

förening. Jättekul! Undertecknad kan även säga att representanterna från vår förening jobbade på 

riktigt duktigt. Jag arbetade själv vi en annan monter snett mitt emot och kunde se att det blev 

ganska folktomt vid vuxenskolans monter efter att hf-aktiva kvinnor lämnat platsen.  

Siv tackade så hjärtligt mycket för alla de fina lotterivinsterna ni skänkte.  
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Viveca Lindkvist, ordförande i Länsförbundet, berättade att de pengar vi äskat till 

ordförandekonferensen i våras på 10 000 kr beviljades. Anslaget beviljades pga. att Norrbotten 

har en kreativ anda, jobbar för föreningens framtid och ligger långt framme.   

 

Föreningsangelägenheter 

Christin Eliasson uppmanar till samarbete mellan föreningarna. Det är mycket trevligt 

Mellan föreningarna i Boden-området finns en gammal tradition som pågått under ca 20-år, 

nämligen deras årliga surstömmingsfest. Varje förening anordnar vart 5:e år, så de flesta gångerna 

är man bjuden till dukat bord. 

Små föreningar svårt att genomföra sommarresa själv. Tillsammans med varandra kan vi 

genomföra större aktiviteter. Med gemensamma krafter och att vi hjälps åt kan fler få ta del av 

aktiviteter som genomförs. I dessa fem lokal föreningar i Bodenområdet är den äldsta deltagare 98 

år och hänger med ”gänget” på det mesta, även sommarresa. 

Christin ger en sista uppmaning: Tipsa varandra om aktiviteter och det är viktigt att vi träffar 

varandra samt med dagens tema så kan vi bjuda in invandrarkvinnor till arrangemang och att bli 

medlem. 

 

Christina Lindbäck, kassör i länsförbundet, drog reglerna för reseräkningar 

Ängesbyns lokalförening vill få tips på var de kan få besöka föreningarnas vävstugor. Tips lämnas 

till Ängesbyns ordförande Christina Lindbäck. 

 

Valberedningen informerar 

Christin Eliasson informerar om valberedningens viktiga arbete för att föreningen ska överleva. 

De som ingår i valberedningen är: 

Karin Lendholm  Smedsbyn - sammankallande 

Christin Eliasson  Vittjärv 

Karin Öhman  Porjus 

Barbro Eriksson  Gammelstad ersättare 

Marita Hällgren  Smedsbyn 

 

 

Posterna i valberedningen tillsätts med ett rullande schema. Börjar som ersättare, blir sedan 

ledamot och senare sammankallande. 

Valberedningens syfte är att få engagerade medlemmar från hela länet för att föreningen sak var 

representerat i hela länet. 

Valberedningen vädjar till föreningar att föreslå medlemmar som kan representera i länsförbundet. 

Förslag till valberedningen önskades föregående år men svaren var få. Om föreningen inte har 

några förslag, så skicka gärna in att ni diskuterat detta men att inga förslag finns. Då vet 

valberedningen att ni i alla har försökt och inte glömt. Det är viktigt med visat intresse och vilja. 

Kan valberedningen inte få intresse från lokalföreningar så är arbetet i det närmaste omöjligt. De 

behöver funktionärer till kommande årsmöte samt fylla de poster som ska väljas på årsmötet. 

Valberedningen är kallad till länsförbundets styrelsemöte i oktober. Då kommer det att tas fram 

vilka poster som behöver tillsättas nästa år. Valberedningen kommer att skicka brev till 

lokalföreningarna för att få nomineringar till kandidater. Valberedningen går igenom förslagen 

och redovisar dessa sedan till föreningarn inför årsmötet. 

 

Glöm inte bort vår fina hemsida och där läggs ny information från länsförbundet samt från 

lokalföreningarna. Där hittar ni också blanketter som kan vara hjälp för er. Det finns nu ett 

dokument med vår logga på som ni kan använda till t.ex. brev eller protokoll.  
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Lägg gärna in information, recept eller bilder under er lokalförening. Ju fler vi blir som lägger till 

på hemsidan, desto mer ”levande” blir den. Har ni problem eller frågor angående hemsidan så 

kontaktar ni Karin Lendholm tel: 070-347 60 30, e-post: lendholms.akeri@telia.com   

 

Datum för höstupptakt diskuterades och för att försöka göra det möjligt för att så många som 

möjligt kan delta. Det beslutades att förlägga höstupptakten sista lördagen i september varje år. Ni 

uppmanas att boka in den 24 september 2016 i era kalendrar redan nu. 

 

Ordförande tackade alla deltagare för en väldigt trevlig höstupptakt och nu var det dags för fika 

innan hemfärd. 

 

Vid datorn / Gunilla Gahnström 
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