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Stadsdel
Vantör„ Vi startade Kulturhuset eller föreningen Oasen där ute i

Rågsved. Vi var väl driftiga på vissa plan för att vi var
så uttråkade. Det fanns en ungdomsgård men det

räckte inte så vi började jobba på det och sen blev det en massa
konserter och alternativ jul och kulturkvällar och såna grejer. Det
var en jävla massa folk." 

Ur antologin Korsvägar - röster om förortskultur av Joakim
Thåström
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Utdrag ur stadsdelens verksamhetsprogram för 2003

”Ungdomarnas användande av droger ska minska. Föräldrar och andra intressenter ska göras delaktiga i det drog-

förebyggande arbetet. Stadsdelen erbjuder ett utbud av fritidsaktiviteter genom engagerade medarbetare.”

Åtagande för föräldrar

Du som är förälder till ungdom erbjuds ökad kunskap och medvetenhet om droger och ungdomars droganvändande genom att

• Du inbjuds till informationskväll i ANT-undervisning i ditt barns klass.

• Du inbjuds att medverka i föräldravandringar.

För barn och ungdomar

• Du erbjuds fritidsaktiviteter på dag och kvällstid inom parklekar och

fritidsgårdar.

• Du inbjuds att vara med och påverka innehållet i verksamheterna.

Fakta 2003 (1

I SDO % I staden %

Antal bosatta 35 155 761 721

Därav 0-12 5 172 14 104 435

Därav 13-19 2 538 7 50 273

 Medelinkomst 209 600 261 600

Nettokostnad i stadsdelen för öppen

verksamhet per ungdom 13-19 år(2 1 584 1 534

Öppet kvällar per vecka finansierad

av stadsdelen för ungdom 13-19 år 21,5

Fritidsgårdar(3 Parklekar Kvartersgårdar Grund skolor Gymnasier Elever i Kulturskola(4 Bibliotek inom SDO

3 3 1 8 1 156 3

1 Källa; USK och stadsdelens egen redovisning
2 Idag bedrivs öppen verksamhet för ungdomar 13-19 år under namn som: fritidsgård, ungdomsgård, ungdomens hus, mötesplatser/träffpunkter, ungdoms-

kafé, kvartersgård osv. Verksamhet bedrivs i egen regi, som intraprenad, som entreprenad av företag eller på uppdrag för stadsdelen av föreningar och
organisationer.

3 Fritidsgård är ett samlat historiskt begrepp på öppen verksamhet för i huvudsak tonåringar. Under detta begrepp redovisas i denna rapport  öppen
fritidsverksamhet för tonåringar 13-19 år. Se not två.

4 Antalet elever 13-19 år i stadsdelen som deltog i Kulturskolans verksamhet VT och HT 2003, exklusive projekt och skolverksamhet.
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Stadsdelsområdet består av Vantör, Bandhagen, Högdalen, Rågsved, Örby och Hagsätra. Det finns

drygt 35 000 personer bosatta inom området. Av dem är 2 538 ungdomar mellan 13-19 år. Öppen

verksamhet för ungdomar finansierad av stadsdelen erbjuds 21,5 kvällar per vecka och nettokostnaden

för öppen ungdomsverksamhet uppgår till 1 584 kronor per ungdom och år.

De mötesplatser och träffpunkter som drivs via staddelsförvaltningen är fritidsgårdarna i Örby, Hag-

sätra och Rågsved. Högdalens kvartersgård nära Högdalens centrum erbjuder ungdomsverksamhet

på kvällarna. I stadsdelen finns två fältförlagda socialsekreterare. De arbetar uppsökande och förebyg-

gande med ungdomar i riskzon enligt socialtjänstlagen.

Teatergruppen ”Ung utan pung” bedriver verksamhet i Vantör. Den lockar även ungdomar från andra

stadsdelar.

Streetbasket vid Rågsvedsgården.
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Hagsätra, Rågsved, Högdalen, Bagarmossen och Björkhagen - typiska söderförorter, doft
av sextiotal och framtidsoptimism. Man minns sin egen uppväxt på parklekar och ungdoms-
gårdar, med rundpingis, dans, Loranga och Hep Stars.

Vi möter många människor som växt upp och fortfarande bor i stadsdelen. En del av dem
arbetar i dag inom fritidsverksamheter eller är engagerade som ideella ledare i föreningar.

För musikintresserade människor i medelåldern är Rågsved förorten som födde Ebba Grön
och kulturföreningen Oasen. Men vårt samtal med stadsdelsledningen i Vantör handlar inte
om musikhistoria. Det handlar om stadsförnyelse.

Fram till 2006 kommer Stockholm att satsa sammanlagt 600 miljoner kronor för att minska
klyftorna i staden. Vantör är en av nio stadsdelar i den här satsningen. Stadsdelsledningen ser
de här extra resurserna som en möjlighet att göra nya satsningar inom fritidssektorn. På
önskelistan finns bland annat:
- Mer pengar till teatergruppen Ung utan pung, för att utveckla gruppens verksamhet.
- En renovering av lokalerna i Hagsätragården eller en flytt av verksamheten till större lokaler.
- Ett allaktivitetshus för ungdomar.
- En utökad dialog med ungdomarna i stadsdelen.

När vi senare träffar personalen är det inte visioner som dominerar samtalen, de handlar i
stället om den ständiga bristen på resurser. De anställda uttrycker också en längtan efter att få
diskutera metoder och idéer: ”Förr fanns möjlighet att projektanställa ledare med special-
kompetens när det behövdes. Idag finns inget av det kvar.”

Budgeten för till exempel Hagsätragårdens drift uppgår till 120 000 per år. Det ska räcka
till samtliga inköp för verksamheten: materiel, programverksamhet, brandinspektion, städ-
ning, marknadsföring, reparationer, upprustning, kompetensutveckling av personal m.m.

Eleverna i fjärde

klass har den

starkaste känslan

av att kunna

påverka skolan. I

gymnasiet har

eleverna lägst tillit

till sin möjligt att

påverka skolan.
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Personalen berättar också om ”den stora
projekledan”.

Ibland dyker det upp människor och pengar
som väcker förhoppningar om förändring. Det
är ofta initiativ utifrån, antingen från privat håll
eller från någon av fackförvaltningarna.

Efter tag tar pengarna slut och projektledarna
försvinner från stadsdelen, utan att det skett
någon större förändring.

Vantör har länge försökt få ungdomarna att
delta i beslutsprocesserna om fritiden. Idag finns
det en så kallad demokratigrupp med ungdo-
mar. Ungdomarna är samlade med hjälp av verksamhetsledarna, men i dagsläget finns
inga ramar eller mål för hur det ska fungera i praktiken.

Det här är något som vi möter över hela staden: ungdomarna inbjuds av förvaltning
och politiker till en dialog, men deras synpunkter sätts sällan in i ett sammanhang eller
ett långsiktigt perspektiv. Efter att de tillfrågats hamnar deras åsikter ofta i en rapport,
som ställs på en hylla - och glöms bort.

Liksom i många andra stadsdelar är ungdomarna i Vantör segregerade. De som kom-
mer från Örby, kan beskrivas som ”medelklass”. De umgås ofta med unga från Älvsjö
och Enskede-Årsta. En anledning till det är många av dem är elever i Sjöängsskolan
som ligger i  Älvsjö.

Ungdomarna i Hagsätra och Rågsved upplever vi som väldigt lokalt förankrade till
gården, skolan och det lokala föreningslivet. Fritidsgårdarna i stadsdelen bedriver tra-
ditionell öppen verksamhet. Rågsvedsgården har en stor yta. Gårdarna i Örby och
Hagsätra är betydligt mindre.

På Hagsätragården finns det en förhoppning om utbyggnad eller flytt till nya, såväl
hos ungdomar som personal.

Vantör har sökt medel för att kunna utveckla verksamheten på gårdarna. Om pro-
jektet blir verklighet har man tänkt samarbeta med en forskare.

Älvsjöbadet är en av de platser som nämns av ungdomar som en viktig mötesplasts.
Det besöks av  ungdomar från stora delar av söderort.  Men här finns inga lokaler, inte
ens ett regnskydd. Många ungdomar vi pratar med tycker också att man borde kunna
skapa fler verksamheter i anknytning till badet.

De berättar att förr fanns det sommarverksamhet vid badet, med sport, tävlingar,
uppträdanden och andra aktiviteter, som till exempel klätterväggar.

De senaste åren har personal, politiker och tjänstemän diskuterat möjligheten att
skapa ett allaktivitetshus i Vantör. Diskussionen har ofta handlat om var det ska det
ligga för att inte domineras av ungdomar i närområdet.
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Ungas röster:
Många säger att de vill ha ett
allaktivitetshus,en gård, en mötesplats med
mycket aktiviteter, som exempelvis, dans,
gym, data och musik.

”Bygg tak vid Älvsjöbadet, åtminstone ett
regnskydd när det åskar.”

”Det var bra när det fanns personal och
roliga aktiviteter på badet.”


