Meeting name

Workshop unga tjejer

Date

2015-02-12

Place

Subtopia

Participants

5 tjejer i ålder 16-23 år boende i Alby, Linus Söderling, kof

1 Meeting minutes
Den sjätte workshopen kring temporära användningsområden för Albyskolanstomt med fem
unga tjejer. Under workshopen diskuterades både Folkhälsoparken och Albyskolans tomt.
Negativ brainstorm – vad är inte bra idag med de två platserna?
-

”Det är mörkt som i graven” Gabriella

-

”Inge folk på kvällarna. Det är mest fotboll och folk som rastar hundarna.” Sauda

-

”Finns inget att göra där. Om man bara vill hänga så går man inte dit” Rita

-

”Det ser fult ut vid sporthallen, bara en massa asfalt. Skoltomten ser ut som efter
kriget.” Emma

-

”På skoltomten släpper folk sina kamphundar”. Nisrin

-

”Jag vet att kriminella langar på parkeringen där. Det står utbrända bilar också, i alla
fall förut.” Sauda

-

När jag går hem så går jag inte genom idrottsplatsen. Känns läskigt, nån kan hoppa
fram. Nisrin

Motmedel:
-

”Det borde finnas folk som jobbar (i Folkhälsoparken), typ fritidsgårdens personal,
fältare eller andra vuxna.” Emma

-

”Belysning så man ser och det ser fint ut.” Nisrin

-

Mer grejer man kan göra. Vi är en stor familj och jag skulle behöva en plats där mina
småbrorsor kan släppas och där det finns saker jag kan göra också”. Sauda

-

Polisen måste vara där, bli kompis med folk. Som det är nu sticker folk när de ser
blåljus. Gabriella

Positiv brainstorm – innehåll i skoltomten?
-

”Billiga bostäder! Jag vill flytta hemifrån men bo kvar i Alby vet du hur svårt det är.
Bygg som i Flempan C” Rita

-

”Bygg ett badhus! Eller en utomhuspool!” Nisrin

-

”Om man tänker Albyparken där går mina småsyskon och min mamma, sen
kommer den här (läs Folkhälsoparken) då räcker det med grejer, det blir ju helt
grymt. Då kan man bygga bostäder där (läs skoltomten).” Gabriella

-

”Det är inte så mycket plats om det blir dagis på halva. Jag vet inte, men det måste
vara fint. När man kommer hem åker bussen där och det ser så fult ut idag. Jag
hatar det. Jag gick i skolan där och nu är allt borta.” Nisrin

-

”Jag går förbi med hundarna varje dag, kan man inte göra en typ fin
hundrastgård.” Emma

