
ett hus 
+ flera verksamheter 
= ett levande hus

Vill vi driva två verksamheter med olika inriktning och innehåll och rum för 
fysisk aktivitet. I båda verksamheterna ska besökarnas inflytande vara starkt 
och självklart. 

Jämlikhetsperspektivet är centralt i vår drömverksamhet. Alla ska känna sig lika 
välkomna och få samma möjlighet att ta del av aktiviteter och utbud. Vi vill gärna 
kunna främja flickors deltagande mer än vad vi kan i dag. I dagsläget är flickor 
underrepresenterade i målgruppen. Därför vill vi kunna bredda utbudet av verksamheter, 
och kunna erbjuda en attraktiv och välkomnande miljö och inredning. 

En mötesplats för barn och ungdomar

- med en öppen / inskriven eftermiddagsverksamhet för 10-12 åringar. 

Vi vill driva meningsfulla ledarledda fritidsaktiviteter i en miljö som samtidigt 
inbjuder till skapande, till fysisk aktivitet och till social gemenskap. Vi önskar oss 
verkstäder som kan locka våra besökare att själva skapa egna aktiviteter. Vi vill kunna 
stödja dem i deras läxläsning. Eftermiddagsverksamheten är en viktig grund för kvälls-
verksamheten, som barnen så småningom kan gå över till. 

- och en kvällsverksamhet för ungdomar i åldrarna 13-17 år.
 
Personalen är till stor del densamma som dagtid. Men kvällsverksamheten är anpassad 
efter den lite äldre målgruppen. Deras intressen och behov ska prägla innehållet, men 
genomföras efter samma principer som eftermiddagsverksamheten. Kvällssverksamheten är 
en viktig grund för unga vuxna-verksamheten, som de unga så småningom kan gå över till. 

En mötesplats för unga vuxna (17-25år) 

Ett rum är separerat från fritidsgården med en egen ingång. Inredningsmässigt bör vux-
enperspektivet vara tydligt. Ett café som samlingspunkt ska likna en professionell el-
ler kommersiell mötesplats. Verksamheten ska ha ett brett utbud, och sträva efter att 
nå en så varierad målgrupp som möjligt. Här ska man förutom att kunna fika och umgås 
även kunna arrangera föreläsningar, temakvällar och mindre uppträdanden. Mindre rum för 
särskilda ändamålska finnas, exempelvis för studier, användande av datorer och för ska-
pande verksamhet.
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en central idé är att flera 
aktörer ska samverka genom att 
använda samma lokaler  - på olika 
tidpunkter.

en mångfald av besökare.
en mångfald av aktörer.
en mångfald av aktiviteter.

men ett hus 

 
 
En inbjudande och 
överskådlig mittpunkt. 
Här ska man kunna servera mat och sitta tillsammans 
och fika/äta, samtala och umgås. 

Här ska man kunna bjuda in till gemensamt skapande. 

Här ska man möta utställningar av det som besökarna 
har utformat. 

Det här är också platsen för större samlingar. 

Rummet ska dessutom kunna användas som dansgolv vid 
ungdomsdiscon, för föreläsningar och liknande större 
sammanhang. 

En del av rummet bör vara upphöjd för 
att kunna användas som scen vid t.ex. konserter, 
dansuppvisningar eller andra uppträdanden.

Nätverk av skapande 
gemenskap.
Vi vill ge barn, unga och ungavuxna nya kontaktytor och 
nätverk till andra än oss själva. Aktörer som på olika 
sätt redan är kopplade till dem och till lokalsamhället. 

Vi tänker oss att förenings-liv och andra institutioner 
och förvaltningar i kommunen kan bli våra samarbetspart-
ners. Vi vill aktivt uppmuntra och stödja samverkan 
mellan deras verksamheter, för då kan barn och unga få 
en miljö som genomgånde bjuder in till skapande social 
gemenskap. 

Vuxenstöd och kontaktyta.
Att bli vuxen handlar allt mindre om att uppnå en specifik ålder, 
men snarare av en persons livs-
situation, personliga mognad och om man har ett 
arbete, bostad och familj. 

En stor grupp unga riskerar i dag att hamna i en evig väntan, 
utan organiserade aktiviteter.  

Därför vill vi skapa ett sammanhang för denna grupp, som inte 
finns i dag.

Vi vill ge plats åt unga som är positiva förebilder, som driver 
egna projekt. Vi vill ge dem stöd att ytterligare utveckla sin 
potential. 

Samtidigt vill vi ge plats för dem som har behov av stöd och han-
dledning i ett vuxenblivande och en väg in i sysselsättning. 

Mötesplatsen ska vara en arena för många olika parter som kan 
stödja och inspirera vår målgrupp. Och en kontaktyta till en mål-
grupp som annars kan vara svår att nå. Det kan handla om aktörer 
som kan ge hjälp till studier, hjälp att skaffa eget boende och 
stöd i kontakt med myndigheter.

 

Verkstäder
I anslutning till samlingsplatsen ska det finnas ett antal 
mindre rum. 

De ska vara anpassade för särskilda aktiviteter, som t.ex. 

filmvisning, musikstudio, lan och olika verkstäder. 
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