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Dialogforum Tumba- om unga tjejers fritid i TumbaStorvreten
Dag och tid

16 maj 2011 kl.18

Plats

Tumbascenen

Närvarande

Ledamöter i dialogforum Boende i Tumba-Storvreten
Maria Brodin (S), ordförande 12 tjejer
i dialogforum
Dadgostar Nooshi (V) vice Övriga
Eva Hollén, barnombudsman
ordförande
Sevgi Zengin, ungdomsvägledare
Singh Nirlep (S)
John Rawley, områdesutvecklare
Ekeståhl Karin (M)
Josefin Adolfsson, kommunikatör
Soma Klara (MP)
Behzad Dariusson, föreståndare för
Henftling Heidi (FP)
Southside.
Marie Ernlund, fritidsledare.

Ej närvarande

Larsson Berit (S)
Ferrada Guillermo (S)
Jönsson Yngve R K (M)
Rossi Sonia (BP)
Schemat Helena (SD)

Årets och mandatperiodens första dialogforum handlade om unga tjejers fritid
i Tumba-Storvreten. Maria Brodin, ordförande i dialogforum, inledde med att
hälsa alla välkomna och berätta om dialogforum.
Under en timme samtalade tjejer i Tumba-Storvreten och politikerna i dialogforum om vad unga tjejer i området gör på sin fritid idag, vilket utbud som
finns och vad man saknar. Här följer en sammanfattning av diskussionen.
Vad gör ni som är här på mötet på er fritid?
• Går på fritidsgården Lagret, men det är många tjejer som inte går dit.
• Pluggar.
• Simmar på Storvretsbadet.
• Hänger med kompisar.
• Hänger i Tumba centrum.
• Sysslar med musik och idrott.
• Idrottar, men inte i klubb.
• Tränar fotboll.
• Åker in till stan på helgerna.
• Tar Bussen till Bremora och åker runt. Alltid träffar någon man känner.
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•

Går på bio i Heron city.

Vad finns det för fritidsutbud i Tumba-Storvreten? Vad gör era kompisar?
• Biblioteket är viktigt för många.
• En del går på fritidsgårdarna, men många är tveksamma att gå dit.
Man kanske inte känner någon där, eller så tycker man inte att verksamheten passar
• Många simmar på Storvretsbadet.
• Tränar i någon klubb.
• Går på bio i Tumba centrum, men det är inte öppet på söndagar och
många filmer är inte aktuella.
• Går på bio i stan eller på Heron city.
• Många bloggar och facebookar.
• Fikar med kompisar, men utbudet är inte så bra i Botkyrka. Många
åker in till stan.
• Många slutar med idrott när det blir mer och mer att göra i skolan. Det
är svårt när man vill satsa på skolan att ha en så uppbokad fritid.
• Många pluggar mycket.
Vad är det som saknas? Vad skulle ni vilja att det fanns att göra på fritiden?
Mötesplatser och aktiviteter
• Det behövs fler aktiviteter och mötesplatser där ungdomar från hela
Botkyrka kan träffas.
• När fritidsgården är stängd finns ingenting att göra.
• Det saknas replokaler.
• Det behövs fler mötesplatser och caféer i området. De måste ha öppet
lite senare på kvällen.
• Mer fester och festivaler i området.
• Mer aktiviteter över sommaren.
• Det saknas aktiviteter för 10-12 åringar. För en tioåring finns ingenting att göra.
Fritidsgårdarna
• Det borde vara öppet på söndagarna på fritidsgårdarna och kanske
stängt någon annan dag. När man går i skolan har man fullt upp med
annat. Söndagarna kan vara lite tråkiga.
• Mer arbete med film på gårdarna.
• Det kunde vara disco ibland på fritidsgårdarna.
• Ett förslag till musikhuset är att man kunde ta hit en kändis och låta
oss prova att göra en egen låt på en riktig studio.
• Det finns mer att göra på fritidsgården i Tumba än på Lagret.
Idrott
• Fotbollsturneringar
• Det vore bra med en konstgräsplan i Tuna.

2 [4]

BOTKYRKA KOMMUN
Serviceförvaltningen

MINNESANTECKNINGAR
2011-05-27

•
•
•
•
•

Det saknas ställen att åka skridskor på nu när Maxihallens inte ska ha
någon isverksamhet längre.
Det vore bra om det fanns tjejkvällar på Storvretsbadet. 2 timmar i
badet och 2 timmar på gymmet bara för tjejer. Då skulle fler simma
och träna.
Längre öppet på Storvretsbadet är ett önskemål.
Det behövs fler möjligheter att idrotta spontant.
Fler öppna tider i idrottshallarna är en önskan så att man kan komma
och idrotta utan att vara med i någon förening.

Biblioteket
• Filmkvällar på biblioteket vore bra. Många känner sig tryggare där än
på gårdarna. Där når man en del av dem som inte besöker fritidsgårdarna alls
• Kurser i bild och teckning skulle intressera många.
• Skrivkurser är ett förslag.
• Lässtunder med diskussioner på biblioteken vore jätte bra.
Läger för tjejer
• Ett tjejläger för tjejer i hela kommunen är jätte bra. Det som ordnades
var mycket uppskattat! Aktiviteter under detta var galamiddag, dans,
workshops, självförsvarskurser och mycket mer. Mer aktiviteter av
detta slag vore jätte bra.
Skolan och läxläsning
• Filmvisning i skolan är också ett bra förslag. De som inte går på fritidsgårdarna når man via skolan.
• Det borde ordnas läxläsning utanför skolan.
Övrigt
• Att sluta röka är ett mål.
• Nyare filmer på Tumbascenen. Gör reklam i tidningen.
Avslutning
Ewa Hollén, barnombudsman i Botkyrka, sa att aktiviteter för barn mellan
10 och 12 år är oerhört viktiga. Barn i den åldern är i riskzonen, berättade
hon. Hon berättade vidare att det finns ett glapp mellan åldrarna 16 och 18 år.
Önskemål finns att få en mötesplats för äldre tonåringar, ett ungdomens hus.
Behzad Dariusson från fritidsgården Southside berättade att det i Solna finns
något man kallar för ungdomscafé. Det är en bra lösning för de äldre ungdomarna och kostar mycket mindre, menade han.
Sevgi Zengin, ungdomsvägledare i Botkyrka, berättade att det är vanligt att
många tjejer slutar sporta när de blir äldre och kraven ökar i skolan. Plötsligt
har man inget att göra på fritiden.
Maria Brodin avslutade mötet och tackade för bra diskussioner. Vi politiker
har fått många värdefulla synpunkter, sa hon.
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