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Inriktningsbeslut
Ombyggnation av fritidsgården i Åkermyntan
Drivbänksvägen 9 i Hässelby
Inriktningsbeslut
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en ombyggnation av fritidsgården i
Åkermyntans C, Drivbänksvägen 9 i Hässelby enligt detta
utlåtande.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma
till nämnden med underlag för ett genomförandebeslut.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
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Pirjo Jespersson Dahlgren
Avdelningschef

Sammanfattning
Fritidsgården vid Åkermyntans centrum fyller en viktig funktion
och förvaltningen har identifierat ett behov av ombyggnation av
lokalerna för att kunna erbjuda barn och ungdomar varierande
aktiviteter samt att bättre kunna utnyttja den förhyrda ytan.
Inledande diskussioner med fastighetsägaren Artmax AB har hållits
och fastighetsägaren ser positivt både på att fritidsgården finns kvar
i centrum och att lokalerna byggs om för att bättre passa
fritidgårdsverksamheten. Förvaltningen önskar fortsätta
diskussionerna med fastighetsägaren med målet att ta fram underlag
för ett genomförandebeslut.
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Bakgrund
Fritidsgårdsverksamheten i Åkermyntans centrum har funnits en
lång tid och på senare år har önskemål från verksamheten kommit
om att lokalerna med en yta av 645 m² borde kunna utnyttjas mer
effektivt och för det behövs en ombyggnation. Inledande
diskussioner har hållits med fastighetsägaren Artmax AB och
samsyn finns både runt att fritidsgårdsverksamheten behövs i
området och att lokalernas disposition kan förbättras.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen verksamhetsstöd och
stadsmiljö i samverkan med avdelningen för barn och unga.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen önskar fortsätta diskussionerna med fastighetsägaren
Artmax AB beträffande ombyggnationen. En ombyggnation ger
verksamheten förbättrade möjligheter att erbjuda barn och
ungdomar varierande aktiviteter såsom olika skapande
verksamheter (t ex göra film, rita och måla, matlagning, bakning
etc). Förvaltningen har även haft inledande kontakter med
Kulturskolan som är intresserade av att ha lektionsverksamhet i en
del av fritidsgården i form av sång, instrument och teater med
mervärdet att fritidsgårdens ordinarie besökare kan inspireras till att
delta i någon av Kulturskolans verksamheter.
Social hållbarhet: I området kring Åkermyntans centrum är det
angeläget att bibehålla fritidsgården som mötesplats för barn och
ungdomar för att möta invånarnas behov av aktiviteter och trygghet.
En ombyggnation av fritidsgården ger en förbättrad möjlighet till en
mer organiserad verksamhet och som bättre tillgodoser
målgruppernas behov.
Förvaltningen ser även en möjlighet till samverkan med övriga
aktörer inom staden såsom Kulturskolan.
Ekonomi: En förutsättning för driften av verksamheten är att
ombyggnationskostnaden för fritidsgården kan hållas på en nivå
som gör att hyreskostnaden kan ligga på en rimlig nivå.
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Uppdrag Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i
uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för en ombyggnation
av fritidsgården i Åkermyntans centrum enligt detta tjänsteutlåtande
och att återkomma till nämnden med underlag för ett
genomförandebeslut.
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