
Sammanställning av önskemål om fritidsaktiviteter för lite äldre barn och 

ungdomar  

på Resarö 

Sammanställningen är baserad på svar från både vuxna och barn. 
 
2 olika behov finns 
 

1) Fritidsklubb för barn i åk 4-5 att gå till på eftermiddagen efter skolans 

slut 

Ett övergripande krav på fritidsklubb är att verksamheten leds av personer med 
relevant utbildning och engagemang för att driva verksamhet för barn i de aktuella 
åldrarna. Närhet är också viktigt, men gärna i lokal utanför skolområdet så att det 
känns avkopplande och som någonting nytt.  
 

Samlade önskemål på aktiviteter 
Tillgång till olika sorters aktiviteter som passar olika sorters barn och båda könen, t ex: 

• Schackklubb 
• Skrivarverkstad 
• Musikrum 
• Pingis 
• Tillgång till sporthall för t ex innebandy 

 
Storstugans fritidsklubb i Vaxholm återkommer som ett förebild när det gäller 
aktiviteter och engagemang. 
 
 

2) Fritidsgård för äldre barn och ungdomar att gå till på 

eftermiddag/kvällar 

Fritidsgård med vuxen närvaro där man kan umgås utan prickad närvaro.  
Där skulle kunna finnas tillgång till spel, café, pingis, biljard, kanske liten gymnastikhall 
/ rum för innebandy etc. Skulle kunna vara öppet för olika åldrar olika kvällar (annars 
uteblir fort de äldre).  
 
Den stora förebilden även här är Storstugan i Vaxholm. Men ett viktigt tillägg är 
önskemål på arrangemang ( t ex disco) även för äldre ungdomar, d v s ungdom 
ända upp i gymnasieåldern. För denna grupp finns absolut ingenting i Vaxholms 
kommun idag. Det resulterar i att det mest spännande de kan göra är att hänga 
utanför Statoil eller ta sig till andra kommuner. Till exempel åker redan 
högstadieungdomar från Vaxholm till Elverket på Lidingö för att gå på disco.  

 

 

Dessutom finns ett tydligt behov av miljöer som de lite äldre barnen även kan 

använda sig av själva på fritiden.  

Återkommande förslag är: 



• Mountainbike-bana i skogen 
• Skateboardramp  
• Plank som man kan spela tennis mot 
• Klätterställning, modell större 
• Röjd pulkabacke vid skolan (stenar och träd borttagna) där barnen kan leka 

och åka fritt på egen hand utan att riskera att skada sig 
• Badstrand till exempel nedanför Lilläng. 

 
* 

 
Frågan om hur viktig det är med fritidsverksamhet med vuxen närvaro är högaktuell 
just nu. I debatten råder det allmän samstämmighet kring att organiserad 
ungdomsverksamhet och vuxennärvaro hänger tydligt samman med minskade 
problem med droger och bråk på stan.   
 
Den 4 november sändes ett radioprogram som handlade om fritidsgårdar. Två 
viktiga erfarenheter som framkom i programmet var att ungdomarnas önskemål till 
stor del handlar om att: 
 

1) Ha tillgång till ”ett vardagsrum  som inte är hemma” där de kan umgås med 
varandra. 

2) Det finns någon vuxen att vända sig till, om det behövs, som inte är lärare eller 
förälder.  


