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Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs
sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid
i Tumbaområdet
Dag och tid

Torsdag 22 september kl. 9-15

Plats

Broängsskolan

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Nooshi Dadgostar (V), vice
ordförande i dialogforum
Berit Larsson (S)
Yngve R K Jönsson (M)
Heidi Henftling (FP)

Ej närvarande

Elever på Broängsskolan
63, 31 killar, 32 tjejer
Övriga
Personal på Broängsskolan
John Rawley, områdesutvecklare
Josefin Adolfsson, kommunikatör

Maria Brodin (S), ordförande
i dialogforum
Nirlep Singh (S)
Guillermo Ferrada (S)
Karin Ekeståhl (M)
Klara Soma (MP)
Helena Schemat (SD)
Sonia Rossi (BP)

Politikerna i dialogforum träffade tre grupper elever på Broängsskolan för att
samtala kring ungdomars fritid. Ett möte med klass 8 hb (handbollsprofil)
hölls på förmiddagen. På eftermiddagen träffade politikerna i dialogforum en
grupp med elever från klass 7hb och 9hb (handbollsprofil) och en mediaklass,
åk 9.
I varje grupp presenterade politikerna dialogforum och tackade skolan och
eleverna för att de fått möjlighet att komma till skolan och höra vad ungdomarna själva tycker om sina möjligheter till en bra fritid.
Eleverna fick i grupp och i stor klass samtala kring tre olika frågor: Vad gör
du på din fritid idag? Vilket utbud finns i ditt område? Vad är det som saknas? Nedan följer en sammanfattning av det som kom fram i de olika grupperna.
Klass 8 hb, 22 elever, 11 tjejer och 11 killar
Eleverna skrev upp svar på de tre frågorna på olika lappar. Här följer en redovisning av det man skrivit och hur många elever som skrev vad.
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Vad gör du på din fritid idag?
• Sportar, främst handboll. (21)
• Hänger med kompisar (12)
• Pluggar (8)
• Data (5)
• Slappar/tar det lugnt (3)
• Cyklar på cykelbanan i pelleteppan som är jätte liten (2)
• Tränar i en rutten hall som aldrig renoverats för att Botkyrka kommun
inte bryr sig om handbollen. Trots att det är en elitklubb. Skandal. (1)
• Spelar dataspel. (1)
• TV (1)
• Läser (1)
• Familjen (1)
• Skate (1)
• Sover (1)
• Hjälper till hemma (1)
Vad finns det att göra i ditt område?
• Det finns inte så mycket/ingenting att göra (10)
• Sport (fotboll, handboll, basket, tennis) (5)
• Cykla (1)
• Bara fotboll och cirkus i Botkyrka. Det är det enda som prioriteras.
(1)
• Vara hemma (1)
• Det finns inget att göra. Kommunen är fattig. (1)
• På rasten sitter man mest och spelar på datorn eller på mobilen (1)
• Man kan hänga i Tumba C (1)
• Man kan hänga i stan (1)
• Man har möjlighet att utvecklas som människa och idrottare i Botkyrkas enda elitförening, dvs. inom handboll. (1)
Vad saknar du?
• Vet inte (5)
• Ett ställe att träffa nya människor på, till exempel en ungdomsgård för
15-åringar (4)
• Bygg ut Tumba centrum med fler och bättre affärer (kläder och spel)
(3)
• Ny handbollshall så man får bättre träningstider (2)
• Fler ställen att cykla på med dirthopp och slingor. Det finns ett litet
ställe vid Tumba tennis som vi byggt själva, men det är så litet. (2)
• Paintball-arena (2)
• Satsa mer på sporten.(1)
• Satsa mer på handbollen som är Tumbas enda elitidrott (2)
• Vägg i Tumbahallen. (1)
• Ett handbollscentrum med tre fullt mätta handbollshallar, en hall med
läktare godkänd för elitseriespel och två hallar för träning och match
för de andra lagen. Pinsam kommun. (1)
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En idrottsanläggning saknas i Botkyrka. Har inte kulturen fått tillräckligt med skattepengar, särskilt i norra Botkyrka? (1)
Spelställe (1)
Soffor (1)
Godis i kafeterian (1)
Ett nöjesbad. Det borde byggas i Tumba. Där finns stora ytor som
man kan använda. (1)
Moppekörskola (1)

Många i klassen var arga och frustrerade över situationen med idrottshuset i
Tumba. Man menade att Botkyrka kommun bara satsar på fotboll, trots att
handbollen är en elitidrott i kommunen. Flera sa att det är pinsamt och skamligt att Botkyrka inte kan erbjuda bättre träningsmöjligheter och att IFK
Tumba inte kan spela sina matcher på hemmaplan. Flera elever sa att kommunen satsar för mycket på upplevelsesatsningen och kultur och för lite på
idrott.
Berit informerade om olika vägar man kan ta för att vara med och påverka
beslut i kommunen. Hon berättade om möjligheten att lämna medborgarförslag. Dessa kan man läsa mer om och lämna på
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/sakandupaverka/lamnamedborgarforslag .
Man kan också alltid ta direkt kontakt med de folkvalda politikerna i Botkyrka. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden heter Mattias Gökinan (S). Kontaktuppgifter till honom och andra politiker hittar man här:
http://81.236.48.32/index.php?mapp=2005&dok=2007&org=KULTUR
Klass 7hb och klass 9hb, 17 elever, 10 killar och sju tjejer
Nästa grupp som diskuterade fritiden i Tumbaområdet var elever från klass 7
och 9hb. Här följer en sammanfattning av det som dessa elever skrev upp och
hur många som skrev vad.
Vad gör du på din fritid idag?
• Spelar handboll (7)
• Är med kompisar (5)
• Spelar fotboll (3)
• Sportar (2)
• TV-spel (2)
• TV (2)
• Dator (2)
• Spelar tennis (1)
• Fritidspolitiker för KD (1)
• Pluggar (1)
• Gymmar (1)
• Är hemma (1)
• Är ute (1)
• Är med min hund (1)
• Åker skidor i Flottsbro (1)
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Är i stan (1)

Vad finns det att göra i ditt område? Vilket utbud finns?
• Bada på badhuset (7)
• Fotboll (6)
• Sporta (5)
• Ingenting (2)
• En liten lekpark (2)
• Spela tennis (2)
• Fritidsgården i Tumba eller Vårsta.(2)
• Handboll (1)
• Spela fotboll på Tunaskolans grusplan. (1)
• Idrottshuset (1)
• Kulturskolan (1)
• Fotboll på planen i Storvreten. (1)
• Cykla (1)
• Hänga i Tumba C (1)
• Ishall (1)
• Gulan (1)
• Tumbascénen (1)
• Brantbrinks IP och FBI-hallen i Tullinge. (1)
Vad saknar du?
• Ett bättre badhus i närheten (3)
• Skidbacke (2)
• Att få ihop pluggandet och sportandet. Jag vill plugga mer för att få
bättre betyg, men samtidigt vill jag fortsätta sporta. Det är jobbigt att
hinna med. (1)
• Jag skulle vilja kunna spela fotboll på konstgräs (1)
• Call of duty-turneringar i skolan och över huvud taget (1)
• Fritidsgård i Skäcklinge. (1)
• Laserdoome (1)
• Paintball (1)
• En spellokal (1)
• Tennisplan (1)
• Vill inte ändra något (1)
• Arbeta med politik (1)
• Allt jag gör finns i stan, så jag behöver inte nåt speciellt här (1)
• Ett bättre skidställe (1)
• Större Tumba centrum med bättre affärer som Gina tricot, Bikbok,
Glitter, Cubus mm. (1)
• Äventyrsbad (som sydpolen) (1)
• Fixa i ordning omklädningsrummen i de olika idrottshallar som finns.
(1)
• Ny idrottsplan i Tumba. (1)
Mediaklass åk 9, 24 elever, 14 tjejer och 10 killar
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Nästa grupp som diskuterade fritiden i Tumbaområdet var elever från klass 9,
mediaklassen. Här följer en sammanfattning av det som dessa elever skrev
upp och hur många som skrev vad.
Vad gör du på din fritid idag?
• Hänger med kompisar (14)
• Dator (8)
• TV (7)
• Pluggar (7)
• Sjunger i kör (4)
• Gymmar (3)
• Spelar TV-spel (3)
• Spelar fotboll (2)
• Läser (2)
• Shoppar (2)
• Rider (2)
• Stan (2)
• Orienterar och är tränare (1)
• Golf (1)
• Cyklar (BMX) (1)
• Tränar (1)
• Konståkning (1)
• Dansar (1)
• Spelar gitarr (1)
• Musikskolan (1)
• Fotar (1)
• Festar (1)
• Är med min pojkvän (1)
• Går på fritidsgård (1)
• Är med i en kristen ungdomsgrupp (1)
• Sover (1)
• Lyssnar på musik (1)
• Ritar och illustrerar (1)
• Är politiskt aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund. (1)
• Familjen (1)
• Åker longboard (1)
• Åker moppe (1)
Vad finns det att göra i ditt område? Vilket utbud finns?
• Inte mycket (9)
• Fritidsgård (5)
• Ett centrum (2)
• Sport (1)
• Det finns en fritidsgård men dit går jag aldrig. (1)
• Fotbollsplaner (1)
• Badhus (1)
• Bibliotek (1)
• Affärer (1)
• Några kurser då och då (1)
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Det är ett bra ställe för små barn. Det finns många lekparker och säkra
gator. (1)
Det är lätt att ta sig runt i kommunen. (1)
Idrottshus (1)
Vara ute med kompisar (1)
Kör i kyrkan (1)
Musikskolan (1)
Bio (1)
Man kan cykla (1)
Gå till ICA i Solbo och tillbaka (1)

Vad saknar du?
• Bättre och fler butiker i Tumba C, ett mysigt centrum. (9)
• En fritidsgård med åldersgräns 15 år och uppåt. (2)
• Kurser i målning/illustration/animation/skrivarkurser på biblioteket
eller andra ställen (2)
• Fler bussar som går oftare (2)
• Skatepark, gärna med plats för longboardåkning. (2)
• Jag vill ha ett ställe i Tumba som till exempel inferno online (1)
• En större fritidsgård med mer att göra (1)
• Fler Fritidsgårdar, en i Solbo (1)
• Något ställe där man kan hänga (1)
• Cigarettautomater i skolor och på gatorna. (1)
• Kan man inte göra Storvretsbadet till ett äventyrsbad? (1)
• Ett gym i Vårsta (1)
• Grupper/kurser på Southside (1)
• Saker att göra på loven, tex teater i röda huset på Hågelby (1)
• Teaterläger, kanske vid Tumbascenen. (1)
• Billigare kollektivtrafik (1)
• Cykelpark i betong (1)
• Konstgräs någonstans mer än i Storvreten (1)
Svar på frågor som kom upp under dagen:
Hur fördelas skattepengarna?
Hur skattepengarna fördelades år 2010 kan du läsa här
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ekonomiochstyrning/Saanvandss
kattepengarna .
När blir trappan vid pendeltåget i Tumba klar?
Senast någon gång under vecka 40.
Avslutning
Politikerna i dialogforum tackade alla elever och skolan för en mycket givande dag och stort engagemang! Minnesanteckningarna skickas till kultur- och
fritidsnämnden och läggs även på botkyrka.se.
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