
Under jul och nyår har 
fritidsgården Hålan i 
Strömsnäsbruk samt 

Strömsnässkolans gymnastiksal 
Ball Hall haft extra- och helgöppet 
för ungdomar. Öppettiderna har  
sträckt sig fram till till 01:00 och 
varit väldigt uppskattat.

På fritidsgården har man både 
kunnat delta i aktiviteter som 
ungdomarna själva önskat, man 
åkte exempelvis och tittade på 
bio tillsammans, filmen man såg 
var ”Spiderman - No way home”. 
Det har även funnits möjlighet att 
komma dit och bara slappna av 
och umgås med vänner.

På Ball Hall har Strömsnäsbruks 
IF haft aktiviter i form av 
”Spontanidrott” och ”Nattfotboll”.

TRYGGHETSVANDRARE
På plats ute i samhället har det 
även funnits trygghetsvandrare 
på plats. Två av dessa är Linda 
Werner och Sandra Jönsson, de 
berättar att de trygghetsvandrar 
för att kommunen satsar på ökad 
samhörighet och trygghet i norra 
kommundelen. 

Vi tycker det är fint att våra olika 
verksamheter ställer upp för våra 
ungdomar. I byn har vi har träffat 
på ungdomar som vi hälsat på och 
som hälsat på oss. 

Vi har även träffat ungdomar på 
olika platser i byn, exempelvis vid 
pizzerian och vid Lagadalkyrkans 
Secondhand, men de flesta 
ungdomar har vi träffat på 
fritidsgården och på Ball Hall. 
Vi upplever att det gör nytta att 
trygghetsvandra, vi träffar olika 
människor i olika åldrar som 
upplevt vår närvaro som något 
positivt.

FRITIDSGÅRDARNA
Mikael Strandberg, Suzann 
Gustson, Patrik Persson och 
timanställda Camilla Ottosen, 
Sara Gustson är fritidsledare, 
de berättar att på fritidsgårdarna 
kan man spela biljard, pingis och 
air hockey. Vissa kommer dit 
för att bara ta det lugnt, lyssna 
på musik, baka, laga mat eller 
pyssla. På fritidsgårdarna kan man 
även spela x-box, där finns en 
musikstudio med instrument med 
möjlighet att göra egen musik 
och en massa annat. Vi har även 
turneringar och gästbesök av 
artister. 

Det anordnas även mycket 
aktiviteter på fritidsgårdarna, det 
är oftast lilla (elever i årskurs 
4 – 6) och stora (årskurs 7 – 
19år) gårdsråden som tar fram 
förslag på aktiviteter på våra 
lov och fritidsgården. Det kan 
vara sommarläger, bussresor till 
olika aktiviteter, uppträde på 
hemmaplan. De tar 
även fram förslag på 
utrustning som vi kan 
köpa in och hur vi kan 
göra om på gården. 
Gårdsråden har även 
hand om cafédelen, 
vilket innebär att det är 
ungdomarna själva som 
både står och säljer och 
tar betalt.
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Hur många ungdomar som besöker 
fritidsgården under en kväll är väldigt 
olika, men i genomsnitt så brukar det vara 
uppemot 30 ungdomar från årskurs 4-6 
och uppemot 40 stycken mellan årskurs 7 
upp till 19 år. 

Fritidsledarna och trygghetsvandrarna 
passade på att ställa ett par frågor 
till Filip, Ali och Adrian, ett par av 
ungdomarna som brukar besöka 
fritidsgården.

Vad är det bästa med fritidsgården?
Att man kan samlas med vänner. Det är 
varmt och att det finns ett ställe där alla 
kan samlas. Och sen är det bra att det går 
att köpa godis här också.

Vilka är det som kommer till 
fritidsgården?
Det är många olika, både olika åldrar och 
olika kulturer.

Har ni några idéer på vad fritidsgården 
kan förbättra?
Allt är bra, men vi vill ha öppet ännu fler 
dagar och ännu mera öppettider!

Ni vill alltså vara ännu mer på 
fritidsgården?
Ja, fler dagar och längre. Öppna mer på 
fredagar och lördagar och då till 01:00. 
Det borde vara öppet oftare. 

Camilla Ottosen och Patrik Persson

Sandra Jönsson och Linda Werner




