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Enkel fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm 

 

 
Enkel fråga om Q-lans målgrupp 
 

Alla mötesplatser i Solna har tämligen snäva åldersgränser sedan ett par år tillbaka, vilket 

gör att ungdomar från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet inte möts under öppettiderna. 

För ungdomar i gymnasiet är den enda verksamheten som finns Fabrik 38 i Hagalund, som 

upplever det utmanande att locka ungdomar utanför den egna stadsdelen att komma till 

mötesplatsen. Och det är inte så konstigt. För de ungdomar som bor långt bort, exempelvis i 

Bergshamra, är det inte helt enkelt att ta sig till fritidsgården i Hagalund. Dels tar själva resan 

upp till en halvtimme från dörr till dörr om man åker buss, dels slutar busskorten man får 

genom skolan att gälla redan vid klockan 19, bara en timme efter att fritidsgården har öppnat. 

Det är således inte realistiskt att förvänta sig att Bergshamraungdomarna ska ta sig till 

Hagalund för att hänga på en fritidsgård.  

 

Mötesplatsen Q-lan är den enda fritidsgården i Bergshamra och fyller därför en mycket viktig 

funktion. Idag har gården eftermiddagsverksamhet för mellanstadiet och öppet för högstadiet 

under kvällstid. Ett mindre antal ungdomar, som idag går första året på gymnasiet och har 

besökt gården under många år, har haft en fortsatt möjlighet att få träffas på Q-lan i 

egenskap av ”ungdomsledare”. Som ungdomsledare får de träffas på gården, men de åtar 

sig också genom ett slags kontrakt att de ska anordna viss verksamhet åt andra ungdomar.  

 

Systemet med ungdomsledare funkar väldigt bra, både enligt ungdomsledarna och 

personalen, men det finns en önskan om att öppna upp gården för fler. Sedan högstadiet på 

Bergshamraskolan har lagts ner är det generellt svårare att locka ungdomar till 

verksamheten. De nuvarande ungdomsledarna skulle kunna ta med sig sina nya 

klasskompisar och andra bekanta till Q-lan, men eftersom dessa redan innan sitt första 

besök på gården behöver åta sig att i så fall bli ungdomsledare är det inte realistiskt. 

Eftersom det saknas en mötesplats för gymnasieungdomar i norra Solna skulle Q-lan kunna 

fylla detta behov. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag en enkel fråga till Kultur- och 

fritidsnämndens ordförande: 

Finns det några planer på att ändra åldersgränserna på Q-lan för att möjliggöra för fler 

gymnasieungdomar att delta i verksamheten? 

 

  
  Sandra Lindström 

  Vänsterpartiet 


