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Ämne: Varför inte Fritidsbank vid Parklekarna?
Hej!
Jag är förälder i centrala Stockholm och förvånas över hur mycket sportgrejor som finns som vi skulle
kunna dela på för att förlänga livslängden på sport- och friluftsutrustning. Det kan ju inte vara hållbart, på
något sättl! Varför inte starta Fritidsbanker i vår vackra stadsdel, så att fler barn kan prova på fler sporter
och föräldrar sparar på både planet och plånbok, samhället får friskare och mer aktiva barn?
Det finns en organisation som heter Fritidsbanken, som kan hjälpa till med organiseringen men vi behöver
alla hjälpas åt. Vi föräldrar med att skänka utrustningen (kanske även företag?) och kommunen med lokal
och drift. Vi har flera fina parker, där vi kan hjälpas åt ytterligare att få unga att röra sig och testa fler
sporter. Organisationen bakom Fritidsbanken menar även att de når nya målgrupper som tidigare inte har
engagerat sig i föreningsverksamhet och att man, genom att prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare
vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer (win-win-win). Lokala huvudmän som vill driva en
fritidsbank blir medlemmar i den ideeJJa föreningen Fritidshanken Sverige acb får därigenom rätten att
bruka varumärket.
Förslag
Jag föreslår att kommunen inrättar en fritidsbank. Det innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom
återbruk och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan som organiserad idrott
och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk
utjämning, likhet mellan ålder, kön, samt ökad integration. Fntidsbanken är en stor resurs för skolan i
samband med frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för
turismen. Kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och anställd platsansvarig, bör delas på flera
förvaltningar och driftsansvaret bör ligga under kommunledningskontoret.
Jag önskar att Östermalms stadsdel ska starta (minst) en Fritidsbank!
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Allt gott!
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