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Murmansk område ”ungdomsorganisationen” besök 
till Luleå (22 – 26 Oktober 2018) under projekt: Social 
media for Youth Councils (finansierad av Svenska 
Institutet)  
 
Syftet med resan: är att få kunskap om att hur man arbetar 
med och använder Social media inom ungdomsverksamhet i 
Sverige / Luleå.  
 
Deltagare:  
1. Gavrilyk Ekaterina, Kulturhus for undgom, ledare 
2. Shokhova Julia, undgomsarbetare/ Murmansk ungdomsråd 
3. Ananjeva Julia, undgomsarbetare  
4. Komarov Anton, ungdomsorganisation "Molodezh Zapolarja"  
5. Parshin Nikolaj, ungdomsorganisation "Start"  
6. Zanin Anton, mediaansvaring " Strart"  
7. Maria Petrova, ungdomsorganisation "Dom molodezhi", tolk  
8. Bussjåfför 
 
Hotell: Luleå Tullgatan Bed and Breakfast 
Adress: Tullgatan, 16 
 
Ansvariga för programmet: 
 
Natalia Golubeva / KSAM/ Internationell arbete samordnare 
Hans Larsson / Ung i Luleå / Fritidsförvaltningen 
Frida Pettersson Lindvall/ Ung I Luleå/ Fritidsförvaltningen 
Maria Petrova / ”Ungdomsorganisation "Dom molodezhi"; 
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Den 22 oktober (måndag):  
Avresa från Murmansk till Luleå  
 
Den 23 oktober (tisdag): 
 
0930–1200 Presentation på Fritidsförvaltning / Ung i Luleå 
Plats: Fritidsförvaltningens mötesrum Bävern 
1200-1315 Lunch på LEA Arena, restaurang Live 
1315 Rundvandring i LEA  
1345-1615 Avresa till Råneå för besök på Råneå “ Mekverkstad” och på 
Råneå fritidsgård (vi åker buss och bil till Råneå)  
1630-1800 Gemensam middag i Råneå på restaurang ”Byakrogen”  
 
Den 24 oktober (onsdag): 
 
1030-1200 Vi träffas på fritidsförvaltningen för en kort promenad till 
Luleås nya mötesplats för unga. Där ska projektansvarige Robin 
Lindkvist visa lokalen samt berätta om arbetet med utformning och 
innehåll på den nya mötesplatsen.    
1200-1330 Lunch på LEA Arena  
1330-1600 Möte med Anna Timfält och Susanna Erkheikki som berättar 
om ”Tjejverksamheten”, D.I.O.R och hur Ung i Luleå använder sociala 
media för att nå unga. Vi kommer att vara på Örnäsets fritidsgård (vi 
åker buss och bil till Örnäset) 
1630-1800 Gemensam middag på Örnäset, restaurang Mediterran   
 
Den 25 oktober (torsdag): 
 
0900-1200 Egen tid 
1200-1250 Lunch på LEA Arena 
1300-1430 Besök hos UF i deras lokaler på storgatan   
1530-1700 Presentation av Luleå kommun och Vänortskommittén på 
Kulturens hus. Från Ung I Luleå kommer enhetschef Åsa Lundmark, 
Frida Pettersson Lindvall samt tre ungdomscoacher från fritidsgårdarna.   
Ev. kort presentation om Barents Road förening / Natalia G. 
1700-1900 Gemensam middag på Kulturens hus / Vänortskommittén står 
som värdar! 
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Den 26 oktober (fredag):  
Hemresa från Luleå till Murmansk 
 
 
 
Fundera på: 
- Ungdomskreativitet (dans, musik, teater, osv)  
- Diskussionsklubbar 

- Förebyggande av narkomani och alla typer missbruk 

- Miljöfrågor  
- Unga frivilliga/volontärer  
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Besök till Murmansk (28 April – 1 Maj 2019) inom projekt: ”Social media for 
Youth Councils” (finansierad av Svenska Institutet)  
 
Syftet med resan: 

- är att få kunskap om att hur man arbetar med och använder social 
media inom ungdomsverksamhet i Ryssland-Murmansk; 

- fundera tillsammans hur ungdomsorganisationerna fortsätter 
samarbeta i framtiden (projekt o.s.v);  

 
Deltagare: 
 

1. Robin Lindquist, verksamhetsledare för Navet – Luleås kreativa 
mötesplats för unga 16-25 år; 

2. Susanna Erkheikki, fritidsledare på Bergnäsets fritidsgård, som 
driver ”Tjejverksamheten”, D.I.O.R. Susanna ansvarar även för sociala 
medier på Ung i Luleå; 

3. Carola Vånsjö, fritidsledare på Tuna fritidsgård. Carola driver 
många projekt tillsammans med unga – framförallt med inriktning på 
sport- och friluftsaktiviteter; 

4. Ungdomar: Nissrin Ghezeire, Sebastian Landin Olsson, Amanda 
Lundbäck, Emmy Kostet. Elever från NTI Gymnasiet, årskurs 3, 
designprogrammet med inriktning Estetik & Media. Eleverna deltar i 
ett projekt där de arbetar med grafisk profil, varumärkesgestaltning 
och sociala medier för mötesplatsen Navet. 

5. Tilde Vånsjö, engagerad ungdom som varit med och drivit flera 
projekt för andra ungdomar i Luleå (event. namnet på projekt som 
exempel?). 

 
Hotell:  ”Park Inn” Murmansk 
  Adress: Knipovicha Str., 17 
 
Ansvariga för programmet: 
 
Natalia Golubeva / Luleå kommun/ samordnare för internationellt arbetet; 
Maria Petrova / ”Ungdomsorganisation "Murmansk Youth House"; 
Robin Lindquist / Kultur och fritidsförvaltningen ”Ung i Luleå”, 
verksamhetsledare för Navet – Luleås kreativa mötesplats för unga;



 

LULEÅ KOMMUN  PROGRAM 2 (4) 
   
Avdelning 2019-04-24  
   
 
 
 
Den 28 april (söndag):  
 
0600   Avresa från Luleå till Murmansk 
   (från Stadshuset kl. 07.15); 
1030-1100 Rast/Lunch event. i Rovaniemi; 
1430-1530 Rast/Middag event. i Ivalo; 
≈ 2130-2230 Ankomst til Murmansk; 
 
Den 29 april (måndag): 
 
0930 Resa med buss till Murmansk ”Youth house”,  

Adress: Orlikovoy Str. 3 
1000-1030 Rundvandring påMurmansk ”Youth house”, kaffe; 
 
1030-1100 Tatiana Pechkareva (ledare för Kommitteen för ungdomars 

frivilliga organisationer och socialt stöd i Murmansk stad) och 
German Ivanov (Murmansk Regional Duma, ledare för 
kommitteen for ungdoms frågor) öppnar seminariet och önskar 
alla välkomna; 

1100-1130 Presentation med tema ”Social Media Marketing (SMM) vid 
Murmansk regionala ungdomsråd”, Anton Komarov (medlem, 
Murmansk regional ungdomsråd); 

1130-1145 Kaffe 

1145-1215 Presentation med temat ”SMM vid Murmansk kommun 
ungdomsråd”, Olga Vishnevskaya (medlem, Murmansk 
kommun ungdomsråd); 

1215-1245 Presentation med temat: «Navet – Luleås kreativa mötesplats för 
unga 16-25 år och SMM”, Robin Lindquist (verksamhetsledare 
för Navet – Luleås kreativa mötesplats för unga 16-25 år); 
- åker buss till lunch restaurang; 

 
1300-1415 Lunch på restaurang «Mamma na dache»; 

- åker buss till nästa mötesplats; 
 
1430–1600 Studiebesök till TV 21 – Murmansk yngsta regionalaTV-kanal, 

rundvandring och möte med programledare «Vårt morgon» - 
TV-program för ungdomar; ansvarig – Leonid Mostovoy.  

  Adres: Zhurby gata. 6. OBS! Var beredd för intervju; 
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- vi åker buss till nästa mötesplats; 
 
1630-1730 Studiebesök till Ungdomscentrum för kreativutveckling, 

ansvarig – Leonid Mostovoy; 
Adress: Shabalina Str., 39,  
- vi åker buss till nästa mötesplats; 

 
1730-1830 Event. Studiebesök till Centrum för psykologiskt stödför barn 

och ungdomar, ansvarig – Leonid Mostovoy. 
  Adress: Jakorny Str., 10 

- vi åker buss till nästa mötesplats; 
 

1900–2100 Middag på restaurang ”Kruzhka”, adress: Kolskiy Av. 158/1
 - åker buss till hotellet. 
 
Den 30 april (tisdag): 
 
0930 Vi åker buss till Murmansk ”Youth house”, adress: Orlikovoy 

Str. 3. 
 
1000-1300 Diskussion med temat: «Hur använder vi sociala media i arbetet 

med ungdomar» med experter från Murmansk och Luleå; 
 
1000-1030 Presentation av Dmitry Kachalov, journalist och administratör 

till «Murmansk – huvudstaden av Arktis», berättar om sin 
erfarenhet av arbetet med sociala media i Murmansk; 

 
1030-1130 Svenska gäster/ungdomar: Presentation av svenska gäster 

somberättar om sina erfarenheterfrån arbetet med sociala media 
i Luleå: 

- Vilka sociala medier är populärast bland unga i Sverige idag (exempel på hur 
de ser ut och fungerar)? 

- Hur ser era sociala medievanor ut? 
- Kan ni se några trender som har varit/är aktuella/är pågång när det gäller 

ungas användande av sociala medier? 
- Hur vill ni att vi som arbetar med unga ska kommunicera med er? 

 
1130-1145 Kaffe; 

1145-1245 Sammanfattning, hur ska vi samarbeta i framtiden i vilket form 
/ projekt o.s.v. (vi åker buss till nästa mötesplats); 

1300-1415 Lunch på restaurang «Mamma na dache»; 
- vi åker buss till nästa mötesplats; 
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1430–1530 Studiebesök till Centrum för frivilliga ungdomar, ansvarig – 

Leonid Mostovoy; 
  Adress: Lomonosova Str. 17/1. 

- åker buss till nästa mötesplats; 
 
1600-1700 Event. Studiebesök till Centrum för social anpassning, ansvarig – 

Leonid Mostovoy; 
  Adress: MaklakovaStr., 25; 
 
1700-1800 Guidad tur i Murmansk stad; 

1900–2100 Middag på restaurang ”Grey Goose” (200 m. från vårt hotell); 

Den 1 maj (onsdag): 
 
0700 eller 0800  Avresa till Sverige; 
1200-1245  Lunch på vägen; 
 
 
 


