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Fem olika förslag presenterades av Kultur- och fritidsförvaltningen
Sammanställt av Rosa Flank, Ungdomssamordnare

1. Fritidsgård nära dig
•

Fritidsledarna kommer till skolan på
eftermiddagen och kvällen några gånger i
månaden

•

Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd, Djurås,
Gagnef, Djurmo, Bäsna

•

En minibuss fylld med t ex spel, musik,
film, pyssel, sportutrustning och fika.

•

Aktiviteter i skolan eller ute

•

Aktiviteter för mellanstadiet och för
högstadiet

•

Går´n och Drömkåken finns inte kvar

•

Information på facebook och instagram

Så här tyckte man på forumet om förslag 1.
Positivt

Negativt

• Kul idé

• Man träffar inte personer från andra byar/ skolor

• Ingen lokal som kostar pengar

• Allting kommer inte att få plats i bussen

• Mer utspridda aktiviteter i kommunen

• Större risk för skadegörelse

• Kan vara på ställen som unga tycker är populära ställen

• Rörigt

• Det blir lika nära/ långt bort för alla

• Dåligt för miljön

• Föräldrarna kanske känner sig tryggare

• Ingen lokal som bara är fritidsgårdens

• Bussen besöker alla orter

• Kanske bussen är där inga ungdomar är

2. Gagnefs egen stajl
•

En grupp av unga väljs av sina kompisar.
Gruppen ordnar olika saker som t ex
badresor, fika, pizzakvällar, LAN

•

Alla unga mellan 10 och 18 får komma på
det som ordnas, men ibland är det
åldersuppdelat

•

Gruppen får använda pengarna som finns för
att betala för fritidsgårdarna nu

•

Fritidsledarna hjälper gruppen med olika
praktiska saker, men bestämmer inte vad
man ska ha för aktiviteter

•

Aktiviteter i skolan, ute eller på en annan
plats som gruppen väljer

•

Aktiviteter för mellanstadiet och för
högstadiet

•

Går´n och Drömkåken finns inte kvar

•

Information på facebook och instagram

Så här tyckte man på forumet om förslag 2
Positivt

Negativt

• Kommer att bli mer aktiviteter som unga vill göra

• Unga kan få för stort ansvar med så mycket pengar

• Unga bestämmer

• Kan bli mycket rörigt

• Det kan bli kul

• Alla tycker olika

• Lägga pengar på en specifik sak

• Det kan bli helt fel

• Viktigt att det är rätt personer som väljs, engagerade och
som är seriösa med pengarna

• Pengarna kan tramsas bort

• Man köper in rätt saker som kommer att användas
• Många aktiviteter

• Ingen vill vara med och ordna
• Fritidsgårdslokalen försvinner

3. Föreningar
•

Fritidsledarna har mycket kontakt med
idrottsföreningar och andra föreningar som
finns i Gagnef

•

Tillsammans med föreningarna bjuder
fritidsledarna in unga till olika saker som till
exempel prova på-dagar, nattorientering,
paddling eller filmklubb

•

Alla från 12 – 18 år får ett presentkort att
använda för till exempel ridlektioner eller
något annat man vill göra i en förening

•

Aktiviteter i skolan, i föreningens lokaler
eller ute

•

Aktiviteter för mellanstadiet och för
högstadiet

•

Går´n och Drömkåken finns inte kvar

•

Information på facebook och instagram
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Positivt

Negativt

• Bra att få prova på andra saker

• Alla kanske inte vill vara med i en sport

• Kan skaffa nya intressen

• Ingen fritidsgårdslokal

• Alla kan hitta något man gillar
• Alla får en möjlighet

4. Ingen
ungdomsverksamhet
Kommunen har inte någon speciell
verksamhet för unga, utan pengarna används
till annat, som till exempel skolan och
äldreomsorgen
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Positivt

Negativt

• Spara pengar till annat

• Man glömmer ungdomarna och fritidsaktiviteter

• Mindre rörigt

• Brist på saker att göra efter skolan

• Behövs inte lägg pengarna på annat

• Ingenstans att vara

• Behövs ingen fritidsgård

• Ingenstans att släppa ut

• Vi kanske kan lägga pengarna på busskort till unga

• En tråkig fritid för unga

5. Samma verksamhet
som nu
•

Öppet på fritidsgårdarna Drömkåken i
Djurås och Går´n i Mockfjärd

•

Öppet för mellanstadiet på eftermiddagar

•

Öppet för högstadiet på kvällar

•

Fredagsöppet på en eller två fritidsgårdar

•

Speciella arrangemang som
innebandyturneringar och LAN i samband
med lov

•

Temadagar om olika teman som
fritidsledarna eller ungdomar tar initiativ
till

•

Större arrangemang som resor till t ex
Stolt & nykter
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Positivt
• Sommaraktiviteterna jätteroligt
• Finns någonstans att vara

• Det är bra men det krävs förbättringar
• Att man slipper syskon och föräldrar och träffar andra
• Fritidsgården är viktig jag och många fler mår bättre av
att vara där än hemma

Negativt
• Alkohol förekommer ute, personalen borde vara ute och
göra fler blåskontroller
• Droger runt omkring i Djurås
• Kan bli långtråkigt
• Dålig information om fritidsgårdarna
• För lite ungdomar som besöker fritidsgårdarna

