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Hässlehus 22 juni

Sommaren är här, och sommarlovet har sparkat igång. Det känns gott att leva. Hos
oss på Hässlehus så svischade våren förbi, känns det som, och vi är mitt uppe i vår
sommarverksamhet.
Under maj hann vi med mycket, och tempot var högt ända in i det sista. ”Livet är en
fest”, Hässlefesten, seminarium i Finland, avslutning för alla grupper osv. Mycket
saker har hänt, men vi har även haft tid till att sjunka ner i en soffa, snacka om saker
och ting med våra besökare. Ett gäng tjejer har dykt upp mest varje kväll och har lagt
beslag på mysrummet. Överlag så har det varit en väldigt ”soft” stämning.
Under året som gått så har vi haft 3 st ungdomar som varit med i Fritidsforums
(Riksförbundet för hem- och fritidsgårdar) projektgrupp. Thao, Albin och Phouc
(Phouc är numera styrelsemedlem i Fritidsforum), har med jämna mellanrum åkt till
Stockholm för att vara med och jobba med ”Livet är en fest”, men också annat som
Fritidsforum planerar. Under resans gång har de lärt sig mycket, och de bygger
nätverk med andra gårdsungdomar. Detta är en jätteresurs för Hässlehus.
”Livet är en fest” hölls i år i Uppsala. Där träffades ca 500 gårdsungdomar och ledare
under en helg. De hade olika workshops, föreläsningar, utställningar osv. De hann
också med att ha disco och annat kul. I år hade vi med 7 ungdomar som åkte iväg
med Dilan och Phouc. Det är alltid lika kul att vinka av ett gäng förväntansfulla
ungdomar. I år kom de tillbaka och var jättenöjda och bubblande. Varje år brukar de
också ställa frågan; när skall vi fixa ”Livet är en fest”. De vill visa upp allt bra som vi
gör här i Borås. De är stolta.
Apropå bra saker! NKI (Nöjd kund index) för fritidsgårdarna ligger i år på 85. Förra
året låg gårdarna i Borås på 76. Gårdarna i Borås ligger i år i topp vad gäller NKI, tätt
följd av biblioteken. 85 är en mycket bra siffra. Givetvis så hjälper det att vi har
besökare som kommer till oss av egen lust och vilja. Det hjälper alltid i sådana här
sammanhang, men ökningen tyder på att vi på gårdarna i Borås gör någonting bra
och rätt.
Under den sista tiden så har jag sprungit på många gamla besökare. De har vuxit
upp och är nu både 1- och 2-barns föräldrar, de har utbildat sig till sjuksköterskor,
jobbar som arbetsledare på posten, pluggar till ekonomer, jobbar på lager, har
körkort mm mm. Fördelen med att jobba länge på ett ställe är att man får vara med
om detta, och det värmer alltid i fritidsledarhjärtat. Det är som om cirklar sluts. Ja,
det gick bra, det gick vägen! Han/hon klarade resan ut i världen! Det är sällan vi får
kvitton på saker och ting i vår verksamhet, men är man bara tålmodig så kommer det.
För mig personligen så har det varit med visst vemod som dessa möten skett. Jag
har gjort min sista vårtermin på Hässlehus. From 1 augusti så jobbar jag i Göteborg
och lämnar Hässlehus. Efter att i 12 år ha blickat ut över Hässletorg och ha följt
årsskiftningarna så kommer jag ha en helt annan utsikt. Nu kommer jag att titta ut
över Kulturhuset Kåken. Det är nu klart med vem som blir ny enhetschef. Åsa
Bergstrand kommer att ta över. Även där är det som om en cirkel sluts. Vi började
ungefär samtidigt på Hässlehus och har följts åt länge. Åsa har gjort utflykter med
andra jobb och uppdrag, fött barn osv. Nu är det hennes tur att styra skutan
Hässlehus. Lycka till säger jag till henne, och till andra tack för mej. Det har varit en
fantastisk resa.
Lena Moritz
Hässlehus
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Våren har verkligen accelerera och snart står sommaren för dörren. Det märks på värmen, men
också på gården. Våra besökare hänger nu mer utanför gården än inne, det är fotboll på planen
utanför, eller så sitter man utanför gården och pratar och chillar. För våra 9:or märks det att
skolan snart är slut, det snackas mycket om betyg, nationella prov, gymnasielinjer osv. Men det
snackas också mycket om sommarjobb.
I år så kommer vi att ta emot 30 st ungdomar som kommer att jobba hos oss, eller på någon
förskola, teaterkollo osv. Här hos oss så skall stora salen målas om, på Timmeråsen kommer det
att fixas, röjas osv, det blir simskola och ungdomsfestival. Vi kommer också att ha läger, resor
och aktiviteter med bla Baik och 4H. Det är mycket att planeras och fixas innan sommarlovet
börjar. Det känns som det blir en bra sommar i år, ”the best ever” för att citera en fd OS-general.
Förr på gården (för så där 10-20 år sedan) gick ofta tempot ner i maj för att ligga och
småputtra under sommarperioden för att sedan tuffa igång någon gång i augusti/september.
Detta tror jag var ganska typiskt på de flesta gårdar runt omkring i Sverige. Det hängde
givetvis ihop med att vårt arbete var så knutet till de ungdomar som vi hade på gården. Var de
inne på gården var det mycket arbete, men var de inte där fanns det inte så mycket att göra. I
dag har vi ett annat upplägg, och arbete med den öppna verksamheten är en del av vårt arbete,
men vi jobbar betydligt bredare och det krävs mer struktur och framförhållning. Vi jobbar
inte bara med de ungdomar som besöker oss på gården, utan vi jobbar också mot övriga
ungdomsgrupper, och vi samverkar mycket med andra aktörer. Samverkan har blivit mycket
viktigare och just vår sommarverksamhet är ett exempel på detta. Spinnoff-effekter av detta är
att det också kommer fler besökare till oss. Vi har helt enkelt blivit mer attraktiva för fler
ungdomar.
Under våren så har vi haft mycket fokus på flickor. Club Rut har satsat mycket på att
marknadsför sig på skolan, vi har varit där och satt upp affischer, vi har har tagit personliga
kontakter, skickat hem brev osv. Nu kommer det betydligt fler flickor på måndagar och de
spiller även över på andra kvällar. Det är kul att läsa i dagboken att det ibland varit en 10-15
tjejer inne under kvällen. Men vi kan inte slå oss till ro med detta, utan vi måste hålla fokuset
hela tiden.
Under april har vi haft besök av Nettan Dalqvist från Demokratiakademin. Hon hade en
heldag med ungdomar och ledare om Drömmar, och hur man förverkligar dem. Under dagen
jobbade ett 20-tal ungdomar med ca 10 ledare och fick fram flera bra projekt. Fiskeklubb, resa
till London för att se på fotboll, utbyte för tjejer var några av de saker som kom upp, och
några har redan startas. Ett mantra som nästa alla ungdomar upprepade var ”söka pengar”, och
det är inte vi ledare som skall söka pengaren utan de vill de göra själva. Kommunal
verksamhet har förändrats, och nu börjar det märkas på våra ungdomar. De har fattat vad
som gäller. Att jobba med kommunal verksamhet idag innebär i mångt och mycket att söka
pengar. Dels för att utveckla den egna verksamheten (personalen och ungdomarna också) via
projekt, men också för att det är ett annat ekonomiskt tänk.
Fritidsforum var hos oss och hade regionträff. Ett 80-tal personer kom till träffen och det var
ungdomsarbetare från halva Syd- och Västsverige. Under dagen fick vi ta del av den senaste
forskningen inom ungdoms- och fritidsforskningen. Det är bra att det äntligen börjar finnas
mycket forskning att tillgå. Under många år var det nästa bara Ulf Blomdahl och Jerzy
Sarnecki att tillgå inom detta fält. Pendeln har svängt lite också, idag handlar det mycket om
det främjande och salutogena. De spinnoff-effekter som jag nämner ovan syns tydligt i
forskningen. Satsar man på att nå en bred målgrupp, eller många olika, så når man bäst
resultat. De föreningslösa ungdomarna, eller expressiva som de också kallas, når vi också men
de ”blandas” upp på gården med alla de övriga som kommer, och detta är ett verkligt effektivt
medel för att bryta negativa tendenser. Ungdomar som gör bra saker, drar med sig sina
kamrater. Om man satsar smalt och tex bara har öppen verksamhet når vi bara ett litet antal

ungdomar. Detta leder ofta till en nedåt gående spiral. Gården blir helt enkelt inte attraktiv för
så många ungdomar.
Ett bra boktips är ”Inordnande eller Utvidgande – Om delaktighets villkor på fyra
fritidsgårdar”. Det är en rapport som getts ut av KEKS och Fou i Väst.
Lena Moritz
Hässlehus
PS
Apropå marknadsföring så har vi nu fixat till vår hemsida. Vi finns också på Facebook, adda oss
om du vill
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Äntligen, äntligen, känns det som om våren är här. Snödrivor, eller snarare bergen av snö,
börjar försvinna. Det är inte utan att man kan börja tro på att det blir en sommar i år oxå.
Verksamheten inne på Hässlehus rullar ännu för fullt, men snart kommer det nog vara fotboll
utanför som gäller för många. Fotbollsplanen utanför Hässlehus är en given mötesplats under
den tid som det är barmark. Fotbollsintresset är på topp bland våra ungdomar, och bland
många ledare. Vill man starta en livlig diskussion på gården, så är det bara att kommentera
Zlatans senaste straff (miss), eller att Messi är den bäste spelare just nu osv, osv.
I oktober var jag på studiebesök i New York. Jag var bla på The Door, ett gigantiskt
ungdomens hus på Manhattan. Vi fick lite siffror som var imponerande. Bla så har man 110
heltidsanställda, en budget på ca 12 miljoner dollar och de har ca 11 500 besökare på ett år.
Dessa siffror var imponerande tyckte jag.
Under de senaste 2 veckorna har vi fört närvarostatistik. Vi har skrivit upp alla ungdomar som
kommit in på gården. Vi ville kolla hur många som har gårdskort av våra stammisar, få koll
på hur många nya besökare vi har fått, samt antal tjejer som kommer till oss.
Under de 2 veckorna som vi kollade närvaro så kan vi konstatera att:
Vi hade 162 unika besökare, 66 av dessa har gårdskort hos oss, 42 av de 162 är tjejer. Dessa
162 unika besökarna har gjort 580 besök under de 2 veckorna. Om man slår ut denna siffra på
hela året, vi har öppet 42 veckor på ett år, så betyder det att vi har ca 12 000 besökare. Jag vet
att det finns lögn, dikt och förbannad statistik, men det är ändå en bra siffra tycker jag. Vi har
inte räknat med alla vuxna som varje dag är hos oss och har möten, skolklasser som ser på
film osv.
Att på olika sätt mäta verksamheten är ett kapitel för sig inom fritid. Vi har svårt att hitta bra
mätvärden. Men jag tror att det är viktigt att ibland kolla upp sin verksamhet på något sätt.
Siffrorna säger trots allt något. Bla är det glädjande att så pass många tjejer (ca 25%) har
besökt oss under de 2 veckorna. (För oss är det en ökning) Tommy som praktiserar här hos
oss, sa när han höll på att räkna antalet. ”Det betyder nog att det är bra här på Hässlehus nu”.
Jag är benägen att hålla med honom. Tjejerna har varit de första som har försvunnit härifrån
när det har varit oroligt på gården.
19 april kommer Nettan Dalqvist, Demokratiakademin, hit och håller i en heldag. Både ledare
och ungdomar är inbjudna att delta. Under dagen kommer vi att jobba med drömmar och
visioner och hur man kan få dem att hända. Hässlehus är med i ett nationellt projekt som
Fritidsforum håller i om ungdomsinflytande och empowerment. Detta är ett sätt att sprida
ytterligare information om projektet, men också ett sätt att ge fler chansen att få kunskap i hur
man kan jobba med demokratiska processer.
Under dagen kommer vi att jobba mycket och hårt, men vi bjuder på pizzabuffé, så vi får lön
för mödan. Vill du vara med så kom in och anmäl dig.
Ett citat från Galenskaparna: ”I Algots kostym...Borås, Borås”
Lena Moritz
Hässlehus
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Februari är verkligen en kort månad. Den har bara flugit förbi och mars (och kanske våren) är
här. Vi har haft en intensiv månad med bl.a. ett internationellt utbyte och sportlov.
Månaden inleddes med att några av våra ungdomar åkte till Gävle med en ledare för att delta i en
projektträff. Under drygt ett år har vi varit med i ett empowermentprojekt som Fritidsforum
(Riksförbundet för Sveriges hem- och fritidsgårdar) håller i. Med i projektet finns ungdomar och
ledare från Gävle, Borlänge, Örebro och Lidingö, och vi . Projektet handlar om empowerment
och vi jobbar med olika metoder för att skapa inflytande för ungdomar på fritidsgården. Tanken
är att det skall mynna ut i en metodbok när projektet är slut. Det är både ett spännande och
lärorikt projekt. Vi har redan börjat anamma en del av metoderna, t.ex. hade vi i hösta en
Brainstorm och Idéorkan där ca 20 st ungdomar var med och påverkade vår verksamhet. Den
verksamhetsplan som vi har 2011 är skriven efter en del av det som kom fram under den dagen.
Lite senare i vår kommer vi att ha en uppföljning av den Brainstormen. Ungdomarna som var
med får då en chans att få återkoppling, och vi kan också ta upp ev trådar som vi tappat.
Efter Gävle så var det dags för ett internationellt utbyte. Under en vecka var vi på
Majblommgården och jobbade fram en plattform för vårt internationella arbete. Med under
veckan var organisationer från Italien, Spanien, Portugal, Lettland och Ungern. Det som var extra
roligt var att även Kristineberg och Göta fritidsgårdar var med. Under veckan hann vi med att
planera för framtida samarbeten, göra studiebesök i Borås, bada badtunna, lära oss mer om
varandra och de olika organisationernas uppbyggnad.
Några av de mest bestående intrycken på våra gäster var kylan och snön (givetvis), studiebesöken
på våra fritidsgårdar, och det faktum att vi inte skojjade när vi sa att vi skulle bada badtunna
utomhus i vinternatten. Vi förstår också vilka fantastiska möjligheter vi har för vårt ungdoms
arbete när vi hör hur våra europeiska gäster berättar om sina förutsättningar. Organisationen från
Ungern har lokaler till förfogande som ryms i fiket på Kristenbergs fritidsgård.
Sportlovet i år var återigen ett riktigt sportlov med massor av snö. Men vi höll oss mest inomhus
ska skams säga. Det var besök i bowlinghallen, La Liga och övernattning på gården. Mellangården
var nog lite sportigare och hann med besök på badhuset och på Navet. Överlag så har vi haft
väldigt mycket besökare under sportlovet. Många gånger så brukar besöksstatistiken gå ner lite på
loven. Det är som om våra besökare tar lov från gården också, inte bara från skolan.
Något som drar väldigt mycket folk är La liga som har återuppstått i Aktivitetsgruppens regi. På
onsdagar kan vi se Barca, Milan, Inter m.fl. drabba samman i vår stora sal. Redan tidigt under
eftermiddagen börjar man prata taktik, kolla igenom skytteligan osv. Det är mycket ära och
prestige som står på spel. Givetvis är det också massor med skoj. Kanske kommer La Liga att
avslutas med en riktig Galakväll där fina priser delas ut. Till meste målgöraren, den som spelar
mest fair osv. Vi får se vad Aktivittetsgruppen kommer fram till.
”Rulla in en boll, och låt den rulla” för att citera en känd svensk låtskrivare.
Lena Moritz
Hässlehus Fg
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Oj, tiden går fort. Årets första månad är snart över, och sportlovet står redan på lut. Det går fort
när man har roligt. I december återinvigde vi gården efter återuppbyggnad och restaureringen,
och både personal och ungdomar njuter varje dag. Nu börjar all verksamhet rulla igång med full
kraft och ibland känns det som huset vibrerar. Biblioteket har också blivit klart och återinvigt,
vilket gör att det känns ännu bättre. För att ha nästan 40 år på nacken så känns huset osedvanligt
fräscht.
På gården har alla grupper kommit igång efter jullovets uppehåll. I musikgaraget huserar dj
´gruppen och det är full fart mest hela tiden. Den 4 februari är dj´killarna med och jobbar på
Ungdomsfesten på Hestra Midgård. Dansgrupperna är i gång med Lisa och Robert. På
Mellangården kommer Asqa att hålla i dansen. Killgruppen har fått konkurrens av Tjejgruppen.
Båda grupperna jobbar hårt på att samla in pengar till resor. Killarna tänker åka till London,
tjejerna till Barcelona. Mycket kladdkaka och chokladbollar blir det!
Aktivitetesgruppen, som är ett resultat av vår Brainstorm i höstas, ska dra igång La Liga igen.
Lagen är nu ihopsatta och snart börjar turneringen. Killarna i Aktivitetsgruppen kommer nog
med fler aktiviteter senare under våren. På tisdagar har vi startat Utmaningen och det tävlas i de
mest konstiga grenar. Vi erkänner att vi snott mycket från TV; Minuten.
Ungdomsrådet har kommit igång och har haft sina första möten för året. De kommer att försöka
söka pengar för att arrangera ett ungdomsutbyte senare i år. Ungdomsrådet skall själva göra
ansökan och allt arbete som krävs med detta. V 6 får de lite hjälp på traven, då Jonas Agdur från
KEKS kommer och informerar om Youth in Action.
V 6 så kommer vi för övrigt ha ett internationellt utbyte. Vi kommer att hålla till ute på
Majblommegården. Tillsammans med våra vänner från Spanien, Italien, Portugal, Lettland,
Ungern och Kristinebergs-/Göta Fg kommer vi att jobba med att formera en plattform för vårt
fortsatta samarbete. Det är både ledare och ungdomar med på utbytet.
Bodagympan besöks av ca 20-30 ungdomar varje fredag. Mest spelas det fotboll, men vi kommer
att försöka testa lite andra idrotter senare i vår. Vi har startat upp ett samarbete med Elfsborg,
och kanske dyker det upp lite allsvenska spelare i hallen på fredagar framöver. (Om inte annat så
jobbar ju Rickard Y med jämna mellanrum.)
På Mellangården har tjejerna tagit över. Det kommer 15-20 flickor mest varje dag. Flytten av
Mini-Rut till onsdagar har fallit väl ut. Nu är det snarast så att vi måste hitta sätt att få killar att
komma till verksamheten. Men de kommer kanske när kylan släpper sitt tag om Sverige.
Planeringen för sommaren är igång. Vi hoppas att kunna presentera en lika bra
sommarverksamhet som sommaren 2010. Det innebär en hel del jobb, men också mycket roligt.
Går allt som planerat så kommer vi att erbjuda ca 25-30 ungdomar feriejobb, läger och utbyten
med lite olika inriktningar., Sommarsimskola, äventyr ute på Timmeråsen mm.
Vill du ha mer och löpande info om oss kan du adda oss som vän på Facebook.
För att citera en känd svensk rappare; ”- Det går bra nu!”
Lena Moritz
Hässlehus
PS
Robert, Lisa, Asqa och Rickard Y är några av våra ungdomsledare.

