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Nedlägcning av fritidsgården Lärkan

F'r i tidsnämnden har genom remiss den 7 augu s t.i 1972 ber e t t s
tillfiille att aVGe yttrande över en av herr Per Alm ingiven
skrivelse av elen;; augu s t.i 1972 med bifo{3'ade namnlistor
med r-ubr i.k en "Vi vill r~tdda Lärkan" och får med anLedn i.ng
härav anföra föl jande.

Fritidsgården Lärkan startade sin verksaniliet vårterminen
1966. De följande åren var aktiviteten mycket stor med
t ex 260 betalande medlemmar per termin under år 1967.
Verksamheten fick oc k så en omfattande publicitet; därför
att den bedrevs i delvis nya former. Är 1970 hade flertalet
av de som startat Lärkan lämnat gården och verksamheten
var då aV så liten omfattning, att en nedläggning över
väGdes. Genom extra åtgärder återkom dock ett acceptabelt
antal deltaGare till verksamheten.

Vårterminen 1972 har verksamheten åter visat en sjunkande
Cc' ~ivi tet med endast 28 betalande medlemmar och endast
tV:t verksCll111wt;][;C'upper (batik och ernaljslöjd). utöver de
tjugoåtta betalonde eårclsnedlemmarna deltog under våren
ytterlisare ett 2ntal lliJcdomar, men aktiviteten var ändå
för liten för att i det rådande ekonomiska läget motivera
en fortsatt verksamhet.

Fri ticl~]r:&rden Lä rkan s lokalyta är endast 165 kvm och en
~lnexlokal vid TulctorGet omfattar ca 50 kvm. Kostnaderna
per kvadratmeteryta för Lärkan är mer än dubbelt så stora
som på fritidsgårdarna 'Irinkeln och Al by. Den mindre frek
vensen framgår även av att Lärkans barkassa endast är ca
hälften av övriga gårdars.

Fritidsnämnden har, enliGt kommunstyrelsens anvisningar,
i sitt statförslag för år 1973 redovisat i stort sett samma
nettokostnader som år 1972. Detta innebär i praktiken att
nämnden fått göra svåra överväganden angående den kommande
verksamheLen och dess effektivitet. Ett upphörande med
fri tidsgärden Lä rkan s verksamhet innebär en besparing
av ca 250 000 kr.

Vid sitt ställnincstagande till Lärkans nedläggande har
fritidsnämnden ansett det viktigt att fortsätta fritids
verksamheten vid de övriGa två fritidsgårdarna samt den
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nya gården i Hallonberljen. Därvid uppnås en relativt
god geografisk täckning inom kommunen för fritidsgårds
verksamhet. Genom dessa åtgärder har resurserna kunnat
disponeras så att en i stort sett allsidig verksamhet
krol ordnas. Alternativt skulle verksamheten på samtliga
gårdar kraftigt ha reducerats, vilket varit mera negativt
för ungdomarna.
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De som hittills deltagit i Lärkans verksamhet torde utan
större svårigheter finna goda möjligheter till fritids
verksamhet vid övriga fritidsgårdar samt kvartersgårdarna
Garner i Ör och "Slink in ll vid Tal1eatan 2 eller i någon
av de många ungdomsföreningar, som bedriver fritids
verksamhet i komnrun en ,

De unedomar och tidigare medlemmar vid Lärkan, som orga-·
niserat pr ot e s t erna mot Lärkans nedläggande, är i åldern
25 - 27 år och därför tlöveråriga" när det gäller att
delta i Lärk~~s verksrunhet, vilken är avsedd för ungdom
i &ldern 13 - 21 år. De 411 personer som skrivit på
petitionslistorna mot Lärkans nedläggande hR.r tY"ITärr ej
fått någon allsidig information om det verkliga läget
vid fritidsgården, bl a då fakta om de mycket stora kost
naderna för verksamheten i förhållande till besöksantal
och lokalyta. Fritidsnämnden erhöll ingen inbjudan att
delta i det protestmöte, som anordnades av de äldre
unedomarna den 26 juni 1972.

Fritidsnämnden avser att allsidigt informera föreningar
och ledare inom verksamhetsområdet om de ätgärder som
närrmden föreslaeit i sitt statförslag för är 1973 i av-
"ikt att bl a. kunna genomföra angivna kostnadsbegränsningar.

Med hänvisning till ovanstående redogörelse hemställer
fritidsnämnden att kommunstyrelsen ej vidtager några
åtgärder med anledning av den ingivna petitionen mot
nedlägening av fritidsgården Lärkan.
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