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Fritidsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2021-04-16
Vår referens

Bo Sundqvist
Avdelningschef
bo.sundqvist@malmo.se

Namn på fritidsgårdar
FRI-2021-462
Sammanfattning

För att öka tydligheten för unga inte minst potentiella besökare till fritidsgårdarna och
Malmöbon i stort föreslår, förvaltningen förändringar i namnen på en del av fritidsgårdarna.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer fritidsgårdarnas namn enligt förslag i ärendet.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 210428

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-04-13
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-04-22
Fritidsnämnden 2021-04-28
Ärendet

Fritidsgårdarna har idag olika namn men flertalet heter ”geografiskt område” följt av fritidsgård,
t.ex. Sofielunds fritidsgård. Några fritidsgårdar saknar idag ”fritidsgård” i sitt namn, vilket skapar
osäkerhet kring vad det är för verksamhet. Två fritidsgårdar har också namn som riskerar att
blanda samman med andra verksamheter. En fritidsgård har namn efter skolan där den i nuläget
är lokaliserad. För denna fritidsgård, Stenkula fritidsgård, söker vi efter ny lokal. När flytt sker
blir namnet missvisande. Sammantaget är det otydligt för våra besökare, inte minst potentiella
besökare samt malmöbon, var verksamheten är belägen och vad det är för verksamhet som
bedrivs på våra fritidsgårdar.

SIGNERAD

2021-04-09

Utgångspunkten i förvaltningens förslag är att i första hand namnge våra fritidsgårdar utifrån
”geografiskt område”. På så vis blir det tydligt i vilket område fritidsgården finns och vi skapar
en enhetlighet. De undantag som vi tänker oss beror på att det finns en stor igenkänningsfaktor i
namnet på byggnaden och i Lyktans fall, namnet i sig. Alla fritidsgårdar ska också i namnet ha
ordet fritidsgård. Genom att skapa större enhetlighet när det kommer till namnen blir det lättare
för barn och unga och deras vårdnadshavare att förstå, var i staden de olika fritidsgårdarna finns.
Det blir också tydligare vad det är för verksamhet, då alla fritidsgårdar i namnet kommer ha
ordet fritidsgård. Sammantaget är detta en del i arbetet med att öka besöksantalet.
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Alla fritidsgårdar är öppna för alla i målgruppen, oavsett var de bor i staden. Därför föreslår
förvaltningen att vi tar bort genitiv-s från de fritidsgårdar som idag har det ett sådant, exempelvis
Sofielunds fritidsgård. Slutligen föreslår förvaltningen att vi ändrar namnet på Rörsjöns
fritidsgård till det mer korrekta Rörsjö fritidsgård, fritidsgården har namn efter området
Rörsjöstaden.
Fritidsförvaltningen föreslår följande namn utifrån bakgrundsbeskrivningen ovan.
Oförändrade
 Dammfri fritidsgård
 Nydala fritidsgård
 Tygelsjö fritidsgård
 Oxie fritidsgård
Smärre förändringar
Inget genitiv-s







Sofielund fritidsgård
Lindängen fritidsgård
Bunkeflostrand fritidsgård
Limhamn fritidsgård
Kirseberg fritidsgård



Rörsjö fritidsgård
o Idag Rörsjöns fritidsgård
Kroksbäck fritidsgård - Lyktan
o Idag ”Lyktan”
Rosengård fritidsgård - Tegelhuset
o Idag ”Tegelhuset Bricks” & ”Tegelhuset mellanstadiet”
o Två fritidsgårdar en för åk 7-18 år och en för mellanstadiet. Dessa kan för att
tydliggöra respektive verksamhet, använda sig av Bricks och Tegel som tillägg.




Förändrade
 Västra hamnen fritidsgård
o Idag ”Ung fritid – Västra hamnen”. Ung fritid används som övergripande
begrepp för fritidsgårdar/mötesplatser i ett antal kommuner i landet.
 Sorgenfri fritidsgård
o Idag ”Stenkula fritidsgård”. Namnet är dels inte geografiskt och dels kommer det
bli missvisande då ny lokalisering sker.
 Holma fritidsgård
o Idag ”Aktivitetshuset”. Namnet blandas samman med dels Aktivitetshuset som
är en verksamhet inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen dels med
Allaktivitetshusen.
 Husie fritidsgård
o Idag ”Ungdomshuset”. Blandas samman med Ungdomens hus samt Flammans
ungdomarnas hus
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Kommande fritidsgårdar
 City fritidsgård
 Lorensborg fritidsgård
 Hyllievång fritidsgård
Namn ändras om flytt till ny lokal sker
 Limhamn fritidsgård, om flytt till Lokstallet ändras namnet till.
o Limhamn fritidsgård - Lokstallet
 Dammfri fritidsgård, om flytt till Slottsparken ändras namnet till.
o Ribersborg fritidsgård - Slottsparken
 Bunkeflostrand fritidsgård, om flytt till Skånegården ändras namnet till.
o Bunkeflostrand fritidsgård - Skånegården

Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

