Ak va ungdomar på Styrsö planerar mötesplats

På FaceBook har Viktor Törnkvist lagt ut e förslag om man använda
fotbollsplanen vid skolan bä re. Så här står det:
VI BEHÖVER DIN ÅSIKT!
Vi har e gäng ungdomar som kämpar för a få llgång ll den
gamla grusplanen bredvid Styrsöskolan. Tanken är a grusplanen
skall bli en ak vitetsyta/mötesplats där ak viteter för alla åldrar skall
ﬁnnas. De a blir e sä a träﬀas över genera onsgränserna, e
lä are sä a ak vera sig på, och e sä a få ökad gemenskap och
få en mer levande skärgård.
Mer informa on kommer om projektet, men i nuläget jobbar vi med
a få klar planritningen. Därför vill vi ha dina förslag. Vad önskar du
ha här ute, eller vad saknar du?

Tom 11 mars hade inlägget redan få nästan 200 gillningar.

Bilden ovan är en exempelritning på halva grusplanen. Vi har alltså
mycket yta kvar a jobba med och fylla upp.
8 mars 2017 Viktor Törnqvist

Presentation på följande sidor...

Projektplan - Grusplan Styrsö
Gruppen bakom projektet består utav fyra ungdomar i 14-15 årsåldern och en vuxen
projektledare med stöd från Fritid i Västra Göteborg samt Styrsöskolan.
Gruppens vision är att bygga en aktivitetspark/mötesplats på en öde och igenvuxen
grusplan som ligger i direkt anslutning till Högstadieskolan på Styrsö. En yta med stor
potential och perfekt placering utan grannar som kan bli störda.
Bakgrund
Fotboll har länge vart en given och prioriterad aktivitet här ute på Styrsö och Donsö, trots att
långt ifrån alla är intresserade utav fotboll. Många ungdomar känner också att det generellt
finns för lite att göra, något som ibland resulterar i buskörning med moped och även andra
bus. Ungdomarna känner även själva att det ofta finns ett osunt förhållande mellan ungdomar
och vuxna, där vuxna ser ungdomar som nästintill kriminella och ungdomar ser de vuxna som
"surgubbar/surkärringar". En situation som vi tror kan lösas med en aktivitetspark där alla
åldrar kan samlas och där man kan se en individ istället för ett beteende.
Ungdomarna nämner också deras näst intill obefintliga skolgård, där en aktivitetspark
som denna kan göra stor nytta med tanke på dess placering precis bredvid Styrsöskolan. Nu är
det också planerat att lågstadie- samt mellanstadieverksamheten skall flyttas upp med direkt
anslutning till Styrsöskolan och grusplanen. Något som ökar behovet för att barn och
ungdomar ska kunna aktivera sig på olika sätt. Vi vuxna kan också se behovet för vissa
ungdomar med "för mycket energi" att bli av med denna och på så sätt kunna fokusera bättre
på studierna.
Syfte och Mål
Det finns två huvudsakliga syften med projektet. Många ungdomar tycker på goda
grunder att det finns väldigt lite att göra på Styrsö och Donsö. Ungdomarna bakom projektet
känner att de vill göra något för nästa generationens ungdomar, att de ska ha ett större utbud
av aktiviteter, och att de inte skall behöva lägga flera timmar för att ta sig till aktiviteter på
fastlandet.
Syftet är också att öka sammanhållningen och gemenskapen i skärgården. På grusplanen skall
det finnas aktiviteter för alla åldrar, såväl för små barn som för ungdomar och vuxna. Idag
finns det inget forum där man kan mötas över generationsgränserna, något som vi tror är
viktigt för skärgårdens umgängesklimat. Vuxna och ungdomar behöver träffas i ett positivt
sammanhang.
Det är också planerat att anordna olika sorters "happenings" på grusplanen. Dels riktade
mot barn, ungdomar och vuxna i skärgården, men tanken är också att bjuda ut ungdomar från
andra stadsdelar för att umgås tillsammans.
Att ungdomarna bakom projektet är med i hela processen är givetvis också en positiv effekt.
De lär sig till exempel att planera, budgetera, presentera sina idéer inför folk, arbeta i
processer och mycket mer. Något som vi kommer att utvärderas, och som ungdomarna
kommer att ha med sig in i arbetslivet.

Tanken är att ett café ska finnas på mötesplatsen och att ungdomsgrupper kan genom att jobba
där tjäna pengar till egna projekt. Det brukar vara populärt med till exempel resegrupper, där
ungdomar gemensamt jobbar för att få ihop pengar till en resa att åka på tillsammans. Detta
kan vara en typ av ungdomsgrupp som har möjlighet att jobba i caféet.

Genomförande
Just nu är vi i full gång med förarbetet. En resa är bokad för att åka ut i Sverige och kolla på
redan befintliga parker och cykelbana. Detta för att få idéer på aktiviteter, men också för att
träffa och ställa frågor till personer som vart involverade i liknande projekt. Direkt efter resan
kommer planritningen och budgeten slutföras för att kunna presenteras när vi då på börjar
arbetet med att hitta finansiärer.
Vi tror också på en öppen dialog mellan alla inblandade, såväl ungdomarna,
Lokalförvaltningen, Styrsöskolan och Fritid.
En förening kommer också att startas inom en snar framtid för att ha som grund att jobba och
leda projektet igenom.
Prioritet är cykelbanan, och en tanke är att genomföra byggnationen i etapper. Att börja med
cykelbanan och sedan jobba sig vidare, istället för att ge sig på allt på en gäng.
När vi fått klartecken från finansiärer och från Lokalförvaltningen kommer ett omfattande
planeringsarbete påbörjas, där saker som hur det fysiska genomförandet konkret ska gå till,
ansvarsfördelning och säkerhet kommer omfattas.

Aktiviteter
Cykelbana med hopp och ramper
Skyttebana inomhus (luftgevär) i samarbete med Skytteboa föreningen. Cafc och
utomhusservering
Lekplats
Utegym, solterrass
Badminton/Volleyboll plan med höj- och sänkbart nät. Picknick ytor
Bänkar, chillzone
Ett gigantiskt 5- rad
Styrsö 2017-03-20

