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Skickat: 20200527:14:48
Bilagor: Skärmklipp 20200527 14.18.31.png;
Medborgarförslag till Fritidsnämnden om en ambulerande fritidsgård
Hej,
I samrådan med min XXXXXXXXXXXXX, samt efter att talat med många
tonårsföräldrar i SaltsjöBoo, samt med hänvisning till nedanstående text som vi erhöll
från rektorn på mina tonåringars skola Johannes Petri, vill jag lämna ett
medborgarförslag.
Ett meddelande med denna text gavs ut till alla föräldrar på Johannes Petri skola.

Jag har 5 barn i åldrarna 3,4,11,15 och 16 år. När jag läste detta kände jag en stor oro.

Jag kontaktade fritidsgården i Orminge och frågade hur de arbetar med detta. Jag vet att
de gör ett fantastiskt arbete. Än så länge bedriver de sin verksamhet som vanligt men är
öppna för olika förslag.
Jag har även nattvandrat och ser vilka mängder med ungdomar det är ute i området i
SaltsjöBoo. Det är mellan 100200 ungdomar i rörelse en vanlig helgkväll. Det är otroligt
lätt för dem att få tag i både alkohol och droger. På valborg var 5060 ungdomar nere vid
en badplats nära oss, längst in vid Sågsjön. Då var det även många ungdomsgäng på
andra områden.
Polarna kom efter att vi ringt dem, och senare på kvällen kom även polisen.
Snart är det sommarlov i Coronatider. Vår rädsla är att denna rörelse av ungdomar
kommer att eskalera och att droganvändningen kommer att öka. Få reser bort pga
rådande omständigheter och vissa föräldrar kan inte ens ta semester om de är tex
läkare, sjukvårdare osv.
Vårt förslag är att kommunen erbjuder ungdomsverksamheten ekonomiskt stöd för att
kunna starta en ambulerande fritidsgård, kanske ett disko, en foodtruck eller liknande
verksamhet. Vi har talat med Fritidsgården i Orminge om detta och de står redo att
organisera och driva en sådan verksamhet i juli.
Tanken från oss är att denna verksamhet bedrivs förslagsvis i en större bil eller
skåpbil.(Går att hyra under perioden) Tanken är att ”bussen” (som jag kommer benämna
den) med personal ska kunna transportera sig till områden där det är stora folksamlingar
av ungdomar. Bilen med personal ska kunna sälja mat/fika/snacks/dryck eller liknande.
Många ungdomar kommer vara alkoholpåverkade och alla vet att det är en väldigt dålig
idee att vara det på tom mage. Men att de går iväg för att äta och dricka kanske inte
händer, men kommer mat, dryck och vuxna människor till dem så underlättar det. Det är
även viktigt att de får i sig vätska.
Det är även viktigt för mångas trygghet att det finns vuxna på plats. Det ska självklart
finnas personal i bussen som kan hjälpa ungdomarna som ”spårat ut”, men även som kan
sysselsätta dem och erbjuda lekar, musik, aktiviteter mm så att ungdomarna tycker det är
kul att hänga där bussen är. Att arbeta med förebyggande arbeta med ungdomarna så
att de på kvällstid, på platser där ungdomarna vill vara, kan sysselsättas med aktiviteter
som är roliga och bättre än att bara ”hänga” och ta till alkohol och droger.
Vi tror att många ungdomar inte skulle välja att gå till fritidsgården, men om fritidsgården
kommer till dem så är det intressant och kanske riktigt kul. Ungdomarna i SaltsjöBoo
håller sig ofta i SaltsjöBoo och därför är vårt förslag att denna buss ska röra sig i Saltsjö
Boo. Kanske behövs en buss även i Nacka och kanske en i Älta eller Saltsjöbaden? Det
skulle kunna gå att samordna så att flera fritidsgårdar samarbetar och nyttjar denna på
bästa sätt där behovet är som störst.
Jag har bollat denna idee med flera tonårsföräldrar och även ett gäng tonåringar och har
bara fått positiv feedback.
Allt det praktiska går att lösa och jag kan gärna vara behjälplig i det.
Så, mitt medborgarförslag är att Fritidsnämnden erbjuder ungdomsverksamheten i

Nacka Kommun ekonomiskt bidrag för att under juli månad kunna ha en eller flera
ambulerande fritidsgård/ar som möter, föder och aktiverar ungdomarna på platser där
ungdomarna vill vara.
Tack för ert samarbete!
Vänligen
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

