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Svar till Alby Dialogforum 2016-06-02
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse KOF/2016:196 till Alexander Szögi som svar på förslag och
frågor ställda vid Alby Dialogforum 2016-06-02.
Sammanfattning

Alby Dialogforum om ungas hälsa föreslog vid sitt möte 2016-06-02 att en
digital informationsskylt skulle uppföras vid Alby folkhälsopark. Man frågade också hur Albys serviceutbud ser ut i relation till andra områden samt
vad som görs för att få fler tjejer att delta i spontanidrott och andra aktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar frågorna och förslaget i sin tjänsteskrivelse KOF/2016:196 och föreslår att tjänsteskrivelsen ska utgöra kulturoch fritidsnämndens svar till Alby Dialogforum 2016-06-02.
Beskrivning av ärendet

Alby Dialogforum 2016-06-02 handlade om hälsa bland unga i Alby och
bland annat gruppen unga vuxna med psykiska problem som ofta har en
bristande kontakt med samhället. Gruppen är svår att nå och stödja på ett bra
sätt och föreningslivet har en viktig roll som mötesplats och för att främja
fysisk aktivitet.
Dialogforumet riktade följande förslag till kultur- och fritidsnämnden:
”Det borde uppföras en digital informationsskylt vid Alby folkhälsopark.”
Förvaltningens svar:
Alby folkhälsopark var den första större idrottsanläggningen där Botkyrkas
nya skyltprogram implementerades. Anläggningen är med andra ord välskyltad för besökare idag. Vid huvudentré till sporthallen finns en större informationstavla bakom glas där föreningsliv och andra aktörer kan informera besökare vad de har på gång.
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Kultur och fritidsförvaltningen bedömer att befintlig skyltning uppfyller behoven av information i Alby folkhälsopark.
Alby Dialogforum ville också att kultur- och fritidsnämnden skulle besvara
följande två frågor:
”Hur ser Albys serviceutbud ut i relation till andra områden?”
Svar:
Alby har ett rikt föreningsliv där det för barn och ungdomar finns möjligheter att i sin närmiljö utöva olika idrotter i sin närmiljö, ex taekwando, fotboll, baseball, basket, dans och parkour. Genom fritidsgården Albys hjärta,
den kommunala kulturskolan och verksamheterna på Subtopia erbjuds även
goda möjligheter till andra kreativa aktiviteter.
”Vad görs för att få fler tjejer att delta i spontanidrott och andra aktiviteter?”
Svar:
Alby folkhälsopark utformades av unga tjejer med lokal förankring med målet att skapa en jämställd mötesplats för idrott och kultur. Den fysiska miljön
i parken med god belysning och översyn skapar trygghet. LSS verksamhetens närvaro och tillsyn av utemiljön bidrar också till detta.
Den organiserade spontanidrotten har tider speciellt vikta för flickor, med
kvinnliga ledare. Försöket med kvinnlig instruktör som bemannar utegym i
folkhälsoparken för drop-in träning har fallit väl ut under våren.
Den planerade isbanan i parken kommer ytterligare att stärka flickors möjligheter till spontanidrott då all erfarenhet visar att skridskoåkning är en
jämställd och generationsövergripande motionsform.

Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar denna tjänsteskrivelse som förvaltningens svar till Alby Dialogforum Alby om ungas hälsa 2016-06-02.
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