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Dialogforum i Alby - om Albys nya fritidsgård
Dag och tid

Torsdag 17 mars kl. 18

Plats

Subtopia, Loftet

Närvarande

Ledamöter i dialogforum Boende i Alby
Diana Hildingsson (S), ordfö- 17, 5 kvinnor och 13 män
rande i dialogforum
Övriga
Ali Khan, (S)
Anki Andersson, fritidsgårdssamKarin Fernstedt (S)
ordnare i kommunen
Sikander Butt (S)
Dennis Latifi, områdesutvecklare
Ufuk Sen (M)
Josefin Adolfsson, kommunikatör
Anders Runelund (M)
Bayram Uludag (MP)
Khaled Altarabishi (V)
Therese Kanervainen (SD)

Ej närvarande

Aida Huskovic (M)

Årets och mandatperiodens första dialogforum i Alby handlade om den nya
fritidsgården som planeras i Alby. Ordförande i Alby dialogforum, Diana
Hildingsson, hälsade alla välkomna och gav ordet till Anki Andersson från
kultur- och fritidsförvaltningen. Hon berättade hur långt kommunen kommit i
planeringen.
Fritidsgård för ungdomar och unga vuxna
Den planerade fritidsgården i Alby ska ha verksamhet för ungdomar 12-16 år
och unga vuxna 17-25 år. Verksamheterna ska vara separerade men man kan
dela på lokaler. Lokalen är ännu inte bestämd. Kommunen hoppas kunna
samarbeta med andra aktörer. För den äldre målgruppen är tanken att fritidsgården ska ha verksamheter som stöttar dem i att ta steget in i vuxenvärlden.
Dennis Latifi, områdesutvecklare i Alby, berättade att det genomförts flera
tidigare dialoger med både vuxna och ungdomar för att få ett så bra underlag
som möjligt.
Gruppdiskussioner
Efter presentationen delade mötets deltagare in sig i grupper. Flera frågor
diskuterades.
• Vilka speciella verksamheter ska fritidsgården ha?
• Hur ska en fritidsgård vara?
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Hur kan vi involvera föreningar och skolor?
Hur blir fritidsgården en del av det övriga samhället?
Hur behöver fritidsgården vara för att både tjejer och killar ska vilja
vara där?

Här följer en sammanfattning av de synpunkter och förslag som kom
fram.
Fritidsgårdens identitet
• Det kan finnas en oro bland föräldrar att de äldre ungdomarna ska ha
dåligt inflytande över de yngre. Fånga upp många i det praktiska arbetet så ökar trygghetskänslan.
• Det är viktigt att alla grupper i Alby ska känna sig hemma på fritidsgården.
• Fritidsgården ska ha ett interkulturellt förhållningssätt och vara till för
alla.
• Blunda inte för problemen att det finns motsättningar i Alby.
• Det är lätt att vi späder på fördomarna när vi hela tiden ska fokusera
på hur olika olika grupper i Alby är. Alla ungdomarna bor i Alby och
bara det är en förenande faktor. Det är viktigt att fritidsgården fokuserar på det.
• Fritidsgården kan drivas med hjälp av de äldre ungdomarna. Involvera
så många som möjligt.
• Fokusera på fritidsgårdens identitet och kommunikation så att alla vet
vilken service som finns. Det behövs konkreta mål som gör att fritidsgården har en inriktning som lockar.
• Det är för stort fokus på verksamhet för äldre ungdomar. Verksamheten för 10-12 åringar är jätte viktig visar alla undersökningar.
Personalen
• Det är viktigt med lokala förebilder. Personalen borde rekryteras
lokalt.
• Det är viktigt med rätt kompetens hos personalen. Det är bra med
blandad personalgrupp, lokala förebilder och människor som inte bor
i Alby.
• Influenser utifrån är bra.
• Det är bra med mentorer som har olika specialistkunskaper.
• Personalen måste vara goda ledare.
Förslag på verksamheter
• Läxhjälp är en bra aktivitet
• Verksamheten måste vara blandad för att tilltala så många som möjligt.
• För de äldre ungdomarna är det viktigt att verksamheten hjälper till att
förbereda dem för arbetslivet, studier och så vidare.
• För ungdomar 17-25 år föreslås temakvällar om till exempel högre
studier.
• Det vore bra om det fanns datatester för körkort.
• Jobbsökarkvällar är ett förslag.
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Konsumentvägledning på plats vid olika tillfällen är en bra idé. Hur
undviker man skuldfällan exempelvis.
Kvällar där man får hjälp att hitta praktikplats är ett förslag.
Bjud in starka personer som är förebilder för ungdomarna. Öppna debatter och forum är intressanta.
Det behövs bättre information om vad som finns att göra i Alby generellt. Som boende vill man kunna ta reda på vad som händer i just mitt
bostadsområde..

Trygghet
• Fler lokalt anställda kan öka tryggheten.
• Fritidsgården ska ligga på en upplyst plats där alla kan känna sig trygga.
• Ett bra samarbete med polisen är viktigt så att ungdomar får lära känna de lokala poliserna.
Tjejer och killars möjligheter att ta del av verksamheten
• Tjejer måste få fler egna verksamheter för att de ska vilja gå dit. Det
är bra att dela upp verksamheterna ibland så att tjejer får mer utrymme.
• Det finns ett intresse bland tjejer att få vara med och inreda fritidsgården.
• Låt tjejerna vara med och påverka verksamheterna mer.
• Beroende på den service som fritidsgården erbjuder når man olika
målgrupper. Det fritidsgården erbjuder måste visa respekt för mångfalden. Tycker kommunen att det är viktigt att fler tjejer kommer till
fritidsgården, då ska man se till att det finns aktiviteter som de är intresserade av och att det är tryggt på fritidsgården.
Samverkan med föreningar och andra aktörer
• Fritidsgården får inte konkurrera ut föreningarna. Samarbeta istället
med de föreningar som finns. En föreningskväll i veckan är ett förslag.
• Det finns idag fritidsgårdar som ordnar samma aktiviteter som föreningar och på så vis konkurrerar man med föreningarnas verksamheter.
• Föreningarna skulle kunna hyra in sig i fritidsgårdens lokaler. Det kan
göra att fler får upp ögonen för hur mycket det finns att göra och att
fler vill aktivera sig. Det kan skapa ett större engagemang och bidra
till fritidsgårdens mål.
• Det saknas bra föreningslokaler generellt.
Avslutning
Diana tackade för ett bra möte och berättade att nästa dialogforum i Alby är
den 30 maj. Det kommer att handla om Albys stadsbyggnadsidé.
Minnesanteckningarna skickas till kultur- och fritidsnämnden och läggs på
www.botkyrka.se.
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