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Anteckningar 

 

Grupp Kultur och Fritid träffades måndagen 07/10 på fritidsgården i Flen för det tredje mötet med 
arbetsgruppen. 

Deltagare: 
Monica Nordrup  
Teresia Jernemalm 
Göran Lundquist 
Anders Lagbo 
Erik Samuelsson 
Reine Johansson 
Christer Uddin 
Tomas Blomberg 
Carla Swenson, Enhetschef Fritid 
Inger Zetterström Karlsson, Bibliotekschef, Kulturansvarig 
Jessica Ekermann, sammankallande 
 
Vi blev inbjudna av Giesela och Tomas till fritidsgården för att träffa ungdomarna för att få deras 
input till vårt arbete. 
Det var väldigt roligt att få se den fina verksamheten och träffa eldsjälarna som jobbar där. Vi inledde 
med en rundvandring och satte oss sedan tillsammans med några av ungdomarna, Giesela och 
Tomas för att fika och föra en dialog. 
Tyvärr var upplägget kanske lite hämmande för ungdomarna då vi var många nya vuxna och det 
slumpade sig att vi satt på varsin sida av lokalen. Det blev lite en ”vi och dem” känsla. Diskussionerna 
blev där av lite haltande. Dessutom var könsfördelningen väldigt ojämn, med bara en tjej närvarande. 
Men vi får se detta som en bra början på förhoppningsvis ett bättre samarbete. Det vore jätte kul om 
några av ungdomarna framöver skulle känna sig intresserade och manade att föra de andras talan. 

De frågor vi hade förberett var följande: 

• Vad skulle du vilja göra, eller se, om det fanns en öppen scen i Flen?  
• Var hittar du, eller skulle vilja hitta, information om vad som händer i Flen?  
• Hur skulle en mötesplats för alla åldrar kunna se ut?  
• Vad är kyrkan för dig? Vad skulle kyrkan kunna göra för Flens ungdomar tycker du?  
• Vad skulle ett allaktivitetshus kunna innehålla?  

 

Sammanfattningsvis så var det mycket fokus på en konstgräsplan och fotboll i allmänhet. Kanske 
hade det låtit lite annorlunda om det varit mer tjejer närvarande? 

Här följer lite mer av det som kom fram under diskussionerna: 

Vad vill de ha? 
- Konstgräsplan 
- Fotbollsskola 
- Fler fotbollsklubbar 
- Friidrott 
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- Boxning 
- Fler isbanor för allmänheten på vintern 
- Dansstudio 
- Ett ”Fryshus”/allaktivitetshus (Gärna för alla inkl. 20+) 
- En graffitivägg 
- Vattenrutschkanor i badhuset 
- Skateboardpark 

 
 
Vad tänker de på när de hör ordet fritid? 

- Fotboll 
- Köra bil 
- Dans 

 
Var hittar ungdomarna info om vad som händer? 

- Facebook, men inte på olika sidor utan i kontakt med sina FB-vänner! 
- Anslagstavlor finns, bl.a. på Går´n, men det är inte där de främst hittar info 

 
 
Andra intryck och tankar 

- Det enda som kom fram som skulle kunna på en öppen scen var dans 
 

- Musikakuten finns i regi studiefrämjandet. Trots besök av Niklas som är ansvarig för 
Musikakuten söker sig inte Går´ns ungdomar dit. Inriktningen är mest rockmusik men det är 
säkert inte enda orsaken! Går det att utveckla musikakuten? 
 

- Att utveckla Fest i Flen med inslag och aktiviteter som lockar ungdomarna kan vara smart. 
Platsen och innehållet på Fest i Flen i år var inget som tilltalade ungdomarna. 
 

- Ungdomskonserter på Amazon skulle vara ett annat uppskattat inslag. En tidigare konsert 
med Ison & Fille drog över 300 ungdomar! 
 

- Ett fungerande elevråd finns på BCPW enligt ungdomarna själva. Vi kan bjuda in dem till ett 
framtida möte? 

 
- Anordna workshops i dans, graffitti och hip hop? 

 
- En hip hop festival som ungdomarna själva får vara med att organisera och driva? 
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Detta arbete kommer vi som sagt att fortsätta med framöver! 

Nästa möte inom Kultur- och Fritidsgruppen hålls igen på Mötesplatsen, Flens bibliotek, tisdagen 
19/11 kl 19. Vi kommer då att gå igenom tankar och reflektioner från mötet med ungdomarna samt 
fortsätta arbetet med SWOT analysen. 

Innan dess har vi ett stormöte på Prins Wilhelmgymnasiet tisdagen 22/11, kl 19. 

Hoppas att se er alla där! 


