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Skrivelse från Vänsterpartiet om fritidsgårdarna
Vi anser att informationen kring fritidsgården Åkermyntan varit bristfällig och vi har inte
kunnat delta i de beslut som tagits. Det är ordförande som är ansvarig för att nämndens beslut
fattas demokratiskt och med god transparens och här anser vi att han brustit, vi har inte
informerats om den stängning och flytt av verksamheten. Vi har varken sett någon
konsekvensanalys eller utredning. Det är viktigt att hela nämnden är informerad och har
kännedom om vad som sker och varför då vi alla har ett ansvar för stadsdelens verksamhet.
Tyvärr är inte detta första gången som beslut fattats utan att vi haft någon möjlighet att delta
och lyfta våra frågor och vår syn på saken. Det är en djupt odemokratisk ordning.
Fritidsverksamheterna har en otroligt viktig funktion i det förebyggande arbetet kring barn
och unga genom att erbjuda meningsfulla fritidsverksamheter på kvällar, helger och lov med
närvarande och trygga vuxna förebilder. Vänsterpartiet anser att stadsdelen ska satsa på att
stärka och utveckla stadsdelens parklekar och fritidsgårdar. De ska ges möjlighet att utveckla
sitt verksamhetsinnehåll och erbjuda regelbunden kompetensutveckling för personalen.
Oron bland ungdomar och föräldrar har varit stor på grund av den brist på information som
präglat majoritetens och förvaltningens hantering av fritidsverksamheterna.
Vi vill därför ställa följande frågor:








Varför har nämnden inte informerats om att fritidsgården i Åkermyntan ska förflyttas
till parkleken Stråket?
Varför har inte de brister som angetts finnas på brandskyddsystemet inte åtgärdats
snabbt?
Hur länge kommer verksamheten att förflyttas till parkleken Stråket?
Känner förvaltningen till att det tar ca 40 minuter att promenera från Åkermyntan till
Hässelby Strand och att de flesta barn som bor i Hässelby villastad kommer behöva
åka kollektivt till parkleken Stråket?
Hur tänker man hantera att det kommer drabba barn ekonomiskt?
Tycker förvaltningen att parklekens lokal är tillräckligt bra och anpassad för en
fritidsverksamhet för ungdomar? Parklekens lokal är väldigt liten, det får knappt plats
med mer än 10 ungdomar där.
Vilka insatser kommer förvaltningen göra för att kompensera för den försämring det
ändå innebär att flytta verksamheten till en lokal som är så pass liten?

