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E-postformulär
Jag hörde talas om ett fantastiskt intiativ förra veckan - "Fritidsbanken". Med tanke på att Härnösand vill
prioritera hållbarhet, tillgänglighet och delaktighet så tycker jag att det vore en utomordentlig idé att starta upp
något liknande här.
Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek, fast med sport- och fritidsprylar. Man kan låna kortare eller längre tid,
beroende på vad man lånar. Alla kan låna och allt är gratis. (OBS! Här tycker att det är väldigt viktigt att även
asylsökande och nyanlända får tillgång till utlåningen, även fast de inte är bokförda eller har personnummer.
Dessa grupper har stora behov av meningsfull sysselsättning, sämre hälsa och begränsad ekonomi.)
Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö, där man
tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av. Tillgång till lek och fritid ökar människornas hälsa och
välbefinnande och man får ett hållbarare samhälle för kommande generationer. Återvinning är något som vi alla
tjänar på!
Fritidsbankens grundidé bygger på återbruk. De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de
vuxna tröttnar. Människor blir i regel väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att låna
skridskor de gånger man behöver, det sparar både på miljön och plånboken.
Svenska Kyrkan, Forshaga kommun och projektet "Ett Öppnare Värmland" har startat upp Fritidsbanken i Deje.
Den drivs av ideella på kvällstid och fungerar dagtid som en praktikplats för personer som behöver arbetsträna.
Ett liknande upplägg skulle kunna arrangeras i Härnösand, förslagsvis genom det mångkulturella centrum som
ska starta upp inom kort. Det ligger centralt och bra till och kan fungera som en välkomnande och inkluderande
möterplats.
Fritidsbanken är som sagt var redan ett inarbetat koncept, och många kommuner har visat stort intresse för
Fritidsbanken. Vill man vara en del av Fritidsbankskonceptet finns det tre viktiga regler:
• Alla får låna
• Allt är gratis
• Fokus på miljö
Det ska inte kosta pengar att lån och man får inte ta ut några deponerings- eller förseningsavgift. Går något
sönder syns det att man har haft kul!
De som ansvarar för konceptet är intresserade av att sprida Fritidsbanken ute i landet. De kommer gärna på
besök och håller en presentation om man hör av sig.
Kontaktuppgifter:
Projektledare för spridning av Fritidsbanken: David Mathiasson 076-832 01 00
Platsansvarig för Fritidsbanken i Deje: Sven-Erik Persson 054-17 22 02

Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i kallelser och protokoll på Härnösands kommuns
hemsida i samband med att förslaget behandlas
Ja
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