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Interpellation
Interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Bo Källström gällande status i processen
avseende uteblivna fritidsgårdar för ungdomar i
Flemingsberg och Visättra och Fleminghallen
Huddinge kommun har ett stort ansvar för att se till att alla unga har en
meningsfull fritid, oavsett vilken kommundel man bor i. Trots detta har man
sedan snart två år tillbaka stängt fritidsgården i Visättra och Flemingsberg.
Verksamheten skulle då istället förläggas till Fleminghallen. Sedan har
inget hänt. Ungdomarna i Visättra och Flemingsberg står nu i praktiken
utan fritidsgård och boende i områdena informerar oss att de ofta ser de
unga tvingas hänga utanför centrum, på förskolegårdar och garageplatser
på kvällarna. Dessutom har inte biblioteksverksamheten som skulle
inrymmas i Fleminghallen heller kommit till stånd. Situationen är inte bra
eller hållbar.
I Huddinge finns också många eldsjälar som vill vara med och göra
kommunen bättre. Många av dem finns i Flemingsberg. I dialog med några
av dessa har vi fått höra att det upplevs svårt att få en bra dialog och
kontakt med kommunen men även att få tillgång till lokaler för att hålla
ideell verksamhet i. De engagerade Huddingeborna är en stor tillgång för
vår kommun, detta är något som vi bör ta vara på. Fleminghallen skulle
kunna vara en sådan plats, men lokalerna är på tok för dyra för att hyra för
ideellt driven verksamhet. Samtidigt står lokalerna ofta tomma. Det är inte
en effektiv användning av kommunens lokaler.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor:
1. Vad är statusen i arbetet för den planerade verksamheten för unga i
Fleminghallen och varför står det still?
2. När får ungdomarna i Flemingsberg och Visättra sin ungdomsgård?
3. När får Flemingsbergsborna ett bibliotek?
4. Hur kan Huddinge kommun arbeta för att fler eldsjälar och
föreningsaktiva ska kunna få tillgång till lokaler för att bedriva
samhällsviktiga aktiviteter, inklusive i Fleminghallen?
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