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BARN OCH UNGA

Hur kan vi öka inkluderingen av barn i mellanstadiet till en meningsfull fritid?

Utmaningar Har alla mellanstadiebarn på Hertsön en meningsfull fritid idag?

Om inte, är det en stor eller liten grupp som berörs, och vilka konsekvenser kan det få?

● Vad är meningsfull fritid?
o För vem? Vem avgör det? Finns det någon kartläggning, vad vet vi?

o Tjejer, killar, kulturer, etnicitet, socioekonomiskt

● Barnen vill inte gå på fritids
o Hänger kvar, drar runt på området, ICA

● Utbud, information, nå ut;
o Kanske behöver vi synliggöra möjligheter, vet de vad som finns

o Vi når inte ut till alla, språk, kultur, information

o Vad gör man på loven?

● Förutsättningar, delaktighet
o Förutsätter resurser, ekonomi, tillgänglighet, möjlighet att delta

o Föräldrars förutsättningar att ge barnen meningsfull fritid?

o Aktiviteter – vi behöver skapa delaktighet

● Konsekvenser;
o Hittar på andra aktiviteter eller passivitet

o De blir inte en del av området

o De söker sig utanför bostadsområdet

Möjligheter Om vi kan öka inkluderingen av fler barn i en meningsfull fritid, vilka positiva effekter kan det få?

● Hälsa, social hälsa, framtidsutsikter
o Ökat välbefinnande, fysisk- och psykisk hälsa

o Barn mår bra, har god fysisk och psykisk hälsa, utveckling, vänner, framtidstro

o Bättre skolresultat, bättre framtidsutsikter

● Meningsfullhet, utveckling
o Meningsfull fritid för barn och unga

o Finna intresse och individuell känsla av meningsfullhet

o Fler som är aktiva och engagerade i kultur och fritid – en ingång!

o Utvecklande för barnen/vuxna

● Ökad inkludering, delaktighet
o Känna sig delaktig, kunna påverka

o Inkluderande samhälle

o Känsla av samhörighet, del av området, ökad vi-känsla, lära känna området

o Ansvar, se mig, varandra

o Förmåga att påverka sin egen situation, kunskaper om hur man kan påverka

● Goda relationer, nätverk, förebilder
o Möten mellan människor

o Nätverk, kontakter för livet

o Positiva förebilder

● Trygghet

o Närvarande vuxna, trygghet ( Inte för många, se till att saker inte händer, bygga relationer)

● Förebyggande

o Mindre skadegörelse



o God fritidssysselsättning (i stället för negativ)

Nuläge
Det finns många bra aktörer som erbjuder en meningsfull fritid till barn och unga på Hertsön, som även

engagerar sig i ökad inkludering. Vilka framträdande aktörer känner ni till?

● Föreningar

o Barnidrottsföreningen

o Scouterna

o Luleå Ridklubb

o Hertsö basket, Höken basket

o LSK

● Sport finns, men finns öppen mötesplats

o Rinken

o Idrottsplatsen – IP

● Fritidsgård (för äldre 13 + )

● Lovaktiviteter, efter skolan aktiviteter

o ”Vibes” lovaktiviteter, Rädda barnen, ABF, Lulebo m fl

o Kommande ”DOIT” Rädda barnen, Efter skolan aktiviteter

o Svenska kyrkan -  ”Efter plugget” 1 dag/veckan

● Biblioteket

● Gymmet

● Lekparker  - Bra med många, men behöver rustas upp

Nya idéer, lösningar, komplement
Vad kan vi hitta för alternativa lösningar, utbud, komplement, aktörer till det befintliga utbudet som kan öka

inkluderingen av fler unga till en meningsfull fritid.

● Synliggöra det som finns

o vad som faktiskt finns på Hertsön, vad vet vi vuxna om, vad vet barn om

● Inkludera fler

o Se olika barns behov och utmaningar – socioek, tjejer, killar, funktionsvariationer, fysiskt, psykiskt, språk,

kultur. Inkludera fler vuxna, olika generationer

o Tjejgrejer – ibland separata aktiviteter, prova-på, ibland planerade

● Fråga barnen själva - ge förslag, prova på!

● Undvik kostnader - Kostnadsfria aktiviteter, låga avgifter

● Bredda fritidsutbudet

● Fritidsbanken

● Volontärer - som skjutsar, EPA skjuts



FÖRENINGAR

Flera föreningar saknar lokaler på Hertsön och fritidsutbudet behöver breddas.

Hur kan vi hjälpas åt att lösa det?

Utmaningar
Det är brist på lokaler för aktiva föreningar på Hertsön, vilka konsekvenser kan det få?

Ett bredare utbud av föreningar efterfrågas/saknas på Hertsön, varför är det så, konsekvenser?

● Fler lokaler, mötesplatser behövs

o Ishall saknas

o Kulturlokaler, en aula

o Möteslokaler och kontor saknas dagtid

o Hundhall

o E-sporthall

o Återbruksverksamhet, lokaler, verkstad, butik, bytesmarknad

o Lokal/plats att gå in och värma sig, värma te, förvara material

o Lokaler för enklare aktivitet med enklare rörelse och dans saknas

o Det saknas samlingspunkter, det är svårt att nå ut med information också.

o Odlingslotter

● Konsekvenser

o Bostadsområdet blir mindre attraktivt

o Uteaktiviteter kan vara exkluderande, man saknar rätt kläder och utrustning

o Aktiviteter flyttar in till centrum, vilket gör att folk måste åka – hinder

o Ungdomar tillåts inte åka in på kvällstid till centrum för aktiviteter

o Det får sociala konsekvenser, ensamhet, bus bland unga, kriminalitet o s v

● Hela Hertsön ska leva

o då måste det finnas lokaler, mötesplatser utanför centrum

● Ett bredare föreningsliv

o För uppstyrt med sportaktiviteter med fasta tider och avgifter

o Föreningslivet kan ha former som inte passar alla, vi måste skapa låga trösklar

o Fånga upp utomnordiska flickor till föreningslivet

Möjligheter
Vilka möjligheter skulle ett bredare föreningsliv på Hertsön innebära för platsen och för Hertsöborna?

● Folkhälsa, social hälsa

o Om fler deltar ökar folkhälsan

o Låg tröskel, lära känna sina grannar, säga hej!

● Ökad trygghet

o Större trygghet med mer aktiviteter och mer aktiva

o Lokaler med promenadavstånd för hela familjen, som alla känner till och känner sig trygga på

● Attraktivt bostadsområde

o Ökat utbud av aktiviteter inom många olika områden; sport, kultur, odling, teknik m m.

● Behöver inte vara en förening

o Behöver inte vara en förening som nyttjar lokalerna/ytorna

● Det tredje rummet

o Platsutveckling, skapa tredje rummet som en naturlig plats för boende som ej är jobb, skola, hemma.

o Vardagsrum – all kan vara med samtidigt oavsett ålder



● Samverkan, Samarbeten

o Hitta samarbeten mellan föreningar, organisationer, privatpersoner för att underlätta samnyttjande av

lokaler, lokalbokning.

● Hållbarhet, Återbruk

o Skapa en återbruksverkstad, aktiviteter för att göra om, laga, fixa saker, kläder, sälja, byta.

● Uteaktiviteter

o Gemensamma vandringar och friluftsliv till reservatet.

Vad erbjuds idag
Vad finns det för lokalmöjligheter idag på Hertsön för föreningslivet?

● Sporthallen

● Fotbollsplaner och isrink

● Utegym

● Montern, Gallerian, Butiken, Restauranger, Konditori, Café

● Kyrkor

● Skolans lokaler

● Fritidsgården

● Biblioteket

● Luleå sportklubb

● Miljögården

● Kolonilotterna

● Bagarstugan

● Ridklubben

● Skoterklubbstuga

● MC-klubben

● Lulebos kvarterslokaler

● Hertsöträsk friluftsområde, grillplatser

Det finns ett rikt föreningsliv på Hertsön idag som erbjuder en meningsfull fritid för många.

Vilka är framträdande aktörer?

● LSK

● Luleå Ridklubb

● Skoterklubben ( i samarbete med skolan)

● Bagarstugeföreningen

● PRO

● Kolonilotterna

● Villaägarna

● Unga örnar

● Områdesgruppen

● Aurora shoppers

● Somaliska föreningen – är de aktiva?

● Rädda barnen

● Gym 974

● Biblioteket

● Kommunala verksamheter (fritidsgård, snart badhus)

● Hej Främling kanske?



Nya ideer, lösningar, komplement
Hur kan vi bredda föreningslivet på Hertsön för att inkludera fler i en meningsfull fritid?

● Informera om det som finns

o Hitta kanaler för att nå ut till alla med olika aktiviteter, föreningar som redan finns.

o Informera om vad som finns och vad som händer, även hur man går tillväga om man vill starta något.

o Hertsöbladet

● Locka fler föreningar till Hertsön

o Uppmana och efterfråga fler föreningar. Ekonomiskt stöd kanske behövs.

● Exempel på breddad verksamhet, aktiviteter

o Inkludera det lokala näringslivet, t ex pizzakväll!

o Låg tröskel, ingen registrering!

o Drop-in tider, går bra för alla att komma in och delta.

o Café över åldersgränser

o En plats att spela egen musik

● Gårdsgrupper

o Kan Lulebo stötta boende, privatpersoner ekonomiskt? Gårdsgrupper?

Hur kan vi hitta fler lokaler, mötesplatser för föreningslivet på Hertsön?

● Båtuppläggningsplatsen är outnyttjad – utveckla!

● Miljögården används inte vintertid – öppna upp!

● Inomhus och utomhus hänger ihop



ÖPPEN VERKSAMHET

Hur kan vi skapa en öppen mötesplats/verksamhet där alla känner sig

välkomna?

Utmaningar

När det är brist på öppna mötesplatser, vilka konsekvenser kan det få?

● Minskat föreningsliv, aktivitetsutbud

o Brist på lokaler minskar föreningslivet

o Ideella krafter flyttar (eller väljer att inte flytta hit)

o Saknar lokal för att arrangera kulturaktiviteter

o Behövs kontor, platser för årsmöten, medlemsmöten

● Utanförskap

o Ensamhet, socialt utanförskap

o Hemmasittande unga

o Försvårar integration

● Oattraktivt område (minskad trivsel)

o Oönskade mötesplatser uppstår (oro i samhället, skadegörelse

Möjligheter

Vad skulle fler inkluderande mötesplatser på Hertsön innebära för platsen och för Hertsöborna?

● Inkludering, gemenskap, trygghet, omtanke

o Ökad förståelse mellan åldrar, kultur och religion

o Plats att ställa frågor

o Ökad tillgänglighet

o Få språkträning

● Livskvalitet och engagemang

o Personlig utveckling

● Attraktivt bostadsområde

o Viktigt för att sprida en positiv bild

● Spirande föreningsliv

o Ökat kulturutbud

● Fånga socialt kapital

● Ökad samverkan

o Flera aktörer som samplanerar – PRO, Villaägare, LSK övriga som kan skapa innehåll;

Nuläge

Vilken typ av öppna aktiviteter, verksamheter sker idag? Vilka är framträdande aktörer?

● Vibes – aktiviteter för barn och unga

● Ungdomsgården - högstadieelever

● Bagarstugan, Kolonilotterna

● Biblioteket – pussel, teater, språkkafé

● Idrottsföreningar

● Tjejforum – Högstadiet, Rädda barnen



● Julmarknad

● Hertsödagen

● Hertsöjoggen

● Sporadiskt på Miljögården

● Svenska kyrkan (Kyrktisdag, miljö)

● Bagarstugan

● Sommar Vibe

● Kolonilotterna  - försäljning

● KFFs verksamheter?

● Lokaler;

o Finns bara LSK med trapp

o Harslingan

o Ängsskolans matsal

Nya idéer, lösningar, komplement
Hur kan vi skapa fler öppna mötesplatser och inkludera fler?

● Kommunpolitikerna, ideella krafter, medborgare ska visa mer driv, engagemang för att få fler lokaler.

● Ta vara på befintliga lokaler, hyr ut till öppna verksamheter eller café och restaurang.

UTVECKLING

Behövs en lokal arena för samhällsaktörer och för Hertsöbor att mötas på kring viktiga

samhälls- och framtidsfrågor?

Utmaningar
Mycket sker i samhället och på Hertsön nu, är Hertsöborna och andra aktörer på Hertsön inkluderade i viktiga

samhälls- och utvecklingsfrågor idag? Om inte, vilka risker finns med detta?

Har Hertsöborna behov av fler lokala mötesarenor kring viktiga samhälls- och utvecklingsfrågor?

● Det behövs mer kommunikation

o Är det okänt, blir det ett blankt papper

o Det som händer kopplat till Hertsöträsket, fisket, naturupplevelser

o Hur Hertsön beskrivs i media…

● Ja, behov finns av lokala mötesarenor

o Resurser och aktiviteter finns, men når inte ut. Hitta vägar in!!

o Viljan finns men svårt att få människorna att ställa upp, få med människorna

o Idéer kommer när trygghet finns

o Idéer, skicka via mail, kommer ej idag

● Utanförskap

o Tas inte idéer tillvara, ökar utanförskapet

o Stoppar den sociala utvecklingen, stoppar utvecklingen för jämlikhet, jämställdhet

o Ofrivillig ensamhet ökar

Möjligheter
Vilka positiva effekter skulle fler lokala arenor för samhälls- och utvecklingsfrågor kunna innebära?

Vilka lokala förutsättningar och resurser, människor kan nyttjas och inkluderas?

● Fler lokala arenor

o Ökad tillgänglighet av kommunikation

o Fler lokala arenor skulle ge ökad delaktighet och trygghet



o Ökad inkludering

o Turnéplats för andra arenor - Kanske skulle kommunen kunna komma till Hertsön med Vetenskapens hus

arrangemang.

● Delaktighet, inflytande - ta vara på Hertsöbornas och lokala aktörers önskemål, kännedom och relation till platsen

i utvecklingen av Hertsön

o Diskussioner kring önskemål i området, utegym, ett levande centrum, aktiviteter, aktiviteter som street

basket

● Lära av andra

● Kompetens, arbetskraft - Jobb, Sommarjobb

o Fler sommarjobbare från och på området – kanske via Lulebo, kommunen, näringlivet!

o Samarbete mellan skola, fritidsgård – locka till intresse att sommarjobba

Nuläge
På vilka arenor lyfts utvecklingsfrågor och var sker samhällsdialoger idag, där Hertsöborna och lokala aktörer

kan vara viktiga målgrupper att inkludera?

● Lokala arenor

o LSK:s kansli, Områdesgruppen på Hertsön

o Svenska kyrkan

o Trygghetsvandringar (Gemensamt med skolan, Luleå kommun och polisen)

Vilka framträdande samhällsaktörer är aktiva idag i utvecklingsfrågor kopplat till Hertsön?

● Lokala aktörer

o Områdesgruppen

o Bagarstugeföreningen

o Kolonilotterna

Nya idéer, lösningar, komplement
Vilken typ av utvecklingsfrågor, dialoger, events skulle kunna ske, behöva ske på lokal nivå för ett framtida

hållbart Hertsön?

● Information, medborgardialoger

● Hertsöns utveckling

● Integrationsfrågor

● Föräldrar och barn

● Utbildning och rekrytering

Övrigt

● Ta fram vattnet!

o Vandringsstigar

o Röj bort sly

o Vatten längs hela stadsdelen

● Strategisk landskapskompetens

o Kanske skulle finnas en på Lulebo för att utveckla ytor utomhus på ett mer genomtänkt sätt

o Lulebo och Luleå kommun borde kunna samverka mer i detta.



SAMMANFATTNING

Hertsöns nya mötesplats ”Vad ska hända här”?

En levande mötesplats;

- för barn och unga (mellanstadieålder) för ökad inkludering i meningsfull fritid

- som erbjuder lokaler för befintligt och breddat föreningsliv

- som erbjuder en öppen verksamhet med låg tröskel där alla känner sig välkomna

- och lokal arena för samhällsdialog och en ökad inkludering av Hertsöborna och lokala aktörer i utvecklingen av

Hertsön och samhället i stort.

Utmaningar

● Vad är meningsfull fritid?

● Hur når vi ut med det som händer och redan finns på området

● Hur anpassar vi utbudet utifrån olika förutsättningar

● Avsaknad av lokaler innebär minskat utbud av föreningsliv och hindrar ny verksamhet att etablera sig

● Negativa konsekvenser avsaknad av meningsfull fritid, öppna mötesplatser;

o Utanförskap, ensamhet, hemmasittare, försvårar integration

o Ohälsa

o Avsaknad av utvecklingsmöjligheter, meningsfull sysselsättning, rikt liv

o Negativ sysselsättning, stök, kriminalitet

o Otrygghet, oönskade mötesplatser uppstår

o Mindre attraktivt område

● Negativa konsekvenser avsaknad av lokal arena, mötesplatser för samhällsdialog

o Exkludering, utanförskap, okunskap, otrygghet

o Ideer tas inte tillvara

o Hindrar utveckling

Möjligheter

● Ökad trygghet

● Folkhälsa

● Meningsfullhet, personlig utveckling, livskvalitet

● Delaktighet, engagemang, Inkludering, del av området

● Goda relationer, gemenskap, nätverk, förebilder

● Attraktivitet - utbud, god livskvalitet, positiv bild av området

● Hela Hertsön ska leva

● Fånga socialt kapital

● Förebyggande

● Ökad tillgänglighet, förståelse för varandra, nå ut med information

● Ökad samverkan, samarbeten

● Hållbarhet i flera dimensioner

● Ta vara på resurser och engagemang

● Positiva effekter med lokal arena, mötesplatser för samhällsdialog

o Ökad tillgänglighet för information, dialog,  ökad förståelse, kunskap

o Inkludering, engagemang, trygghet

o Identitet, respekt för de lokala aktörernas roll och bidrag

o Lokala aktörers idéer och kunskap tas tillvara



SAMMANFATTNING -

Nuläge - framträdande aktörer, arenor, mötesplatser

Aktörer Barn och unga Föreningar,
lokaler

Öppen
verksamhet

Utveckling
Aktörer, arenor

Områdesgruppen x x x
LSK x x x x
Luleå Ridklubb x x x
Hertsö basket,
Höken basket

x x x

Skoterklubben x
Bagarstugeföreningen x x x
PRO x
Kolonilotterna x x x
Barnidrottsföreningen x x
Villaägarna x
Unga örnar x x
Aurora shoppers x
Rädda barnen x x x x
Somaliska föreningen? x
Afganska föreningen
Scouterna x x
Gymmet x x
Biblioteket x x x
Fritidsgården x x x
Svenska kyrkan x x x x
Pingskyrkan
Lekplatser x
Centrumhandel x x
Skolan x x x
Sporthallen x x
Idrottsplatsen x x
Rinken x x
Utegym x
Miljögården x x
Harslingan x
Hertsöträsk grillplatser x
Hertsödagen,
Hertsöjoggen, Julmarknad

x

Lulebos kvarterslokaler x
Polis, kommun Trygghetsvandringar
Hälsocentralen

Möjliga nya aktörer på Hertsön

Hej främling kanske x
Studiefrämjandet



Hertsöns nya mötesplats

Barn och unga

● Tillgänglighet, öppettider

o Mötesplats öppet direkt efter skolan

o Flexibla öppettider,  Öppen plats för spontana träffar

● Lovaktiviteter, efter skolan aktiviteter

o ”Vibes” lovaktiviteter, Rädda barnen, ABF, Lulebo m fl

o Kommande ”DOIT” Rädda barnen, Efter skolan aktiviteter

● Verksamhet;

o Aktiviteter kan vara sällskapsspel, små aktiviteter inne och ute

o Kultur, dans, musik, teater, konst, prova på,  lära sig spela instrument, lyssna på musik.

o Stöd att organisera egna aktiviteter

o Organisera utomhusaktiviteter

o En öppen mötesplats

o Temakvällar

o UF-verksamhet

● Synliggöra det som finns

o vad som faktiskt finns på Hertsön, vad vet vi vuxna om, vad vet barn om

● Inkludera fler

o Se olika barns behov och utmaningar – socioek, tjejer, killar, funktionsvariationer, fysiskt, psykiskt, språk,

kultur. Inkludera fler vuxna, olika generationer

Tjejgrejer – ibland separata aktiviteter, prova-på, ibland planerade

● Fråga barnen själva - ge förslag, prova på!

● Undvik kostnader - Kostnadsfria aktiviteter, låga avgifter

● Bredda fritidsutbudet

● Fritidsbanken

● Volontärer - som skjutsar, EPA skjuts

Föreningsliv

● Lokalbehov
o Kulturlokaler, en aula

o Möteslokaler och kontor saknas dagtid

o Hundhall

o E-sporthall

o Återbruksverksamhet, lokaler, verkstad, butik, bytesmarknad

o Lokal/plats att gå in och värma sig, värma te, förvara material

o Lokaler för enklare aktivitet med enklare rörelse och dans saknas

o Det saknas samlingspunkter, det är svårt att nå ut med information också.

● Föreningsverksamhet

o Kulturverksamhet, kulturarrangemang, kreativ verkstad, teater, musik, dans

o Studiecirklar

o Ett alternativt föreningsliv som inte kräver medlemskap utan initiativtagande

o Ett bredare föreningsliv

▪ För uppstyrt med sportaktiviteter med fasta tider och avgifter

o Föreningslivet kan ha former som inte passar alla, vi måste skapa låga trösklar

o Fånga upp utomnordiska flickor till föreningslivet



● Möten, kontor för föreningar

● Öppet, Huset kan användas av flera samtidigt, levande plats,  det tredje rummet

o Platsutveckling, skapa tredje rummet som en naturlig plats för boende som ej är jobb, skola, hemma.

o Vardagsrum – all kan vara med samtidigt oavsett ålder

● Mötesplats för föreningar

o Föreningsfrukostar, liknande näringslivsfrukosten, kanske kan hållas i den här lokalen

● Samverkan, Samarbeten

o Hitta samarbeten mellan föreningar, organisationer, privatpersoner för att underlätta samnyttjande av

lokaler, lokalbokning.

● Hållbarhet, Återbruk

o Skapa en återbruksverkstad, aktiviteter för att göra om, laga, fixa saker, kläder, sälja, byta.

● Uteaktiviteter

o Utgångspunkt för gemensamma vandringar och friluftsliv till reservatet.

● Locka fler föreningar till Hertsön

o Uppmana och efterfråga fler föreningar. Ekonomiskt stöd kanske behövs.

● Exempel på breddad verksamhet, aktiviteter

o Inkludera det lokala näringslivet, t ex pizzakväll!

o Låg tröskel, ingen registrering!

o Drop-in tider, går bra för alla att komma in och delta.

o Café över åldersgränser

o En plats att spela egen musik

Öppen verksamhet

● Spontant öppet

● Verksamhet

o Studiecirklar, bokcirklar

o Föreläsningar

o Aktiviteter för yngre

o Information från myndigheter, kommunala verksamheter

o Föräldrasupport, äldrestöd!

o Språkkafé

o Webbprogram

● Trivselaktiviteter, Gemenskap

o Afterwork

o Bio
o Festlokal

o Spelkafé – LAN

● Jobba i projekt

● Pop-up verksamhet

● Hållbarhet, återbruk

o Loppisar, klädbytardagar

● Arbetsplatser - Flexiarbetsplatser

● Några driver mindre caféverksamhet



● Behov, jobba med;

o Kommunikation – vad händer i lokalen, teknik som klarar behov, samverkan kring inredning

Utveckling

● Det ska vara en mix och bredd, något för alla och hög flexibilitet.

o Information, medborgardialoger

o Hertsöns utveckling

o Integrationsfrågor, Sociala frågor, Föräldrar och barn

● Utveckling av Hertsön

o Information om vad som händer på Hertsön, involvera Hertsöborna, lokala aktörer

o Diskussioner kring önskemål i området, utegym, ett levande centrum, aktiviteter,  street basket

o Medborgarverkstad, UF-skolprojekt

● En plats för allmän diskussion om utvecklingsfrågor

o Plats, turnéplats för andra arenor

- Kanske skulle kommunen kunna komma till Hertsön med Vetenskapens hus arrangemang.

o Regional mötesplats, konferens, t e x om social hållbarhet, arena för fler än Hertsöborna, rikspolitiker

● Fastighetsbolagen, boendefrågor

o Bomöten med Lulebo, Heimstaden,

o Hyresgästföreningen

o Villaföreningen

o Samverkan fastighetsägare, kommun, trygghet och trivsel

o Gårdsgrupper

● Events för att möta människor, stötta människor

o Sommarjobbare

o Äldresupport, Föräldrasupport

● Föreläsningar till olika målgrupper

● Lära av andra

o Bjud in till events som inspirerar till nya idéer och ny kunskap,

● Kompetens, arbetskraft - Jobb, Sommarjobb

o Fler sommarjobbare från och på området – kanske via Lulebo, kommunen, näringlivet!

o Samarbete mellan skola, fritidsgård – locka till intresse att sommarjobba

o Utbildning och rekrytering

o Entreprenörskap

Övrigt lokalen

● Lokalen är bullrig, vilket kan vara jobbigt för vissa! Ventilation 70 pers, behöver uppgraderas vid hög användning

● Hörselslinga behövs

● Bra med cykelparkering

● Inredning – tänk återbruk, hållbarhet, koppla till platsen

o T ex  hjärtskogen som stått på Hjärtpunkten kan flyttas till lokalen

o Engagera lokala krafter att skapa lokalen, empowerment, fixardagar, sommarjobb, skolor, lokala företag

● Taggsystem exkluderar alla under 18 år då man (enligt vad som sades vid bordet) måste ha målsman med sig.

Övrigt – öppna upp fler lokaler, mötesplatser

● Båtuppläggningsplatsen är outnyttjad – utveckla!

● Miljögården används inte vintertid – öppna upp!

● Inomhus och utomhus hänger ihop



● Politiker, aktörer, ideella, medborgare - mer driv, engagemang för att få fler lokaler, mötesplatser.


