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Parkleken
Parklekarna i Farsta ligger naturskönt belägna och är mötesplatser för barn
och föräldrar i området. Parklekarna stimulerar barns rörelse och fria lek.
Parkleken är en trygg plats att vistas på med personal som ser besökarnas
behov. Alla parklekar har ett utbud av både fast och löst lekmaterial; cyklar
styltor, gungor, klätterställning, fotbollsplan, med mera. Parkleken
Starrmyran har även djurhållning och parkleken Farstaängen har Bygglek.
Parkleken är öppen eftermiddagstid på vardagar. Verksamheterna finns i;
-

Farsta strand (Forsängen), Nordmarksvägen 31

-

Fagersjö, (Fagersjö), Havsörnstorget 15

-

Farsta (Farstaängen), Färnebogatan/Farstavägen

-

Hökarängen, (Fagerlid), Cigarrvägen 20

-

Hökarängen (Starrmyran), Onsdagsvägen/Söndagsvägen

-

Gubbängen (Nybygget), Gubbängsvägen 80

-

Tallkrogen, Kaggeholmsvägen 30

ÅTAGANDE

Barn och ungdomar tar genom fritidens öppna mötesplatser del
av kultur som de själva producerar, som de medverkar i och som
de får uppleva
Verksamheterna arbetar med skapande verksamhet och arbetsmetoder om
stimulerar barn och ungdomars egna idéer. ”Kultur i ögonhöjd” är
vägledande. En arbetsgrupp med fritidsledare från olika verksamheter och
kategorier arbetar under året med att arrangera gemensamma och lokala
kulturevenemang på våra öppna mötesplatser.
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Besökarna i Farstas parklekar har ett rikt utbud av lekredskap,
sällskapsspel, idrottsmaterial, mm
Fast och löst utomhusmaterial underhålls regelbundet. Under öppettid
plockas alltid löst utomhusmaterial ut i verksamheten. Möjlighet till
skapande verksamhet och spel finns även inomhus.
Besökarna i parkleken har tillgång till kontinuerliga
veckoprogram samt mindre och större familjeinriktade
arrangemang.
Personalen arbetar tillsammans med parklekens brukare med planering av
både små aktiviteter och större arrangemang samt gör planerade aktiviteter
kända för brukarna.
Besökarna i parkleken, utomhus och inomhus, har tillgång till
skapande verksamhet, rörelse, fri lek och verksamhet som
främjar till kontakt mellan olika grupper.
Parklekarna ligger lokalt i stadsdelens olika närområden. Alla parklekar har
öppet eftermiddagstid på vardagar. En av parklekarna har Bygglek som
profil och en har djurhållning.
Stadsdelsområdets barn och ungdomar, deltar sommartid och
under övriga lov, i roliga och stimulerande aktiviteter.
Under sommarperioden bedrivs badbussverksamhet, tonårsläger samt
fritidsgårdsverksamhet utomhus för barn och ungdomar som är kvar i
stadsdelen. Samarbete med lokalt föreningsliv kring utbud och aktiviteter.
Alla besökare är välkomna genom att fritidens verksamheter
präglas av ett gott bemötande, ett vårdat språkbruk och
demokratiska värderingar
Parkleken arbetar med tydliga regler och rutiner och arbetar aktivt med våra
besökare kring; bemötande, språkbruk och fördomar. Personalen är goda
förebilder. Processer där besökarna är delaktiga i planering och utförande av
aktiviteter. Brukarråd, stormöten, etc där alla har möjlighet att komma till
tals.
Barn och ungdomar deltar kontinuerligt i aktiviteter på parklekar
och fritidsgårdar som präglas av rörelse, lek, dans och idrott.
Parkleken anordnar utelek och lovturneringar. Vi samarbetar med
föreningslivet kring idrottsverksamhet.
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RÄTTELSE

Vår ambition är att det ska vara en god kvalitet på vår verksamhet. Om vi
inte har levt upp till våra åtaganden kommer vi lyssna på Dina synpunkter,
se över våra rutiner och rätta till det som har blivit fel.

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Har du klagomål/synpunkter är du välkommen att i första hand prata med
fritidsgårdens personal.
Alternativt kontakta enhetschef Martin Anagrius, 08-508 19 700,
martin.anagrius@stockholm.se,
eller biträdande enhetschef Rose-Marie Engström, 08-508 19 716,
rose-marie.engstrom@stockholm.se
eller biträdande enhetschef Michael Palmi, 08-508 19 704,
michael.palmi@stockholm.se
Alternativt fyller du i en blankett för synpunkter, klagomål och förslag som
du kan få på parkleken eller på www.stockholm.se/farsta
VILL DU VETA MER?

Kontakta biträdande enhetschef Michael Palmi 08-508 19 704.
Vi har en verksamhetsplan där vi beskriver vår verksamhet och hur vi
arbetar för att uppnå våra åtaganden.
Stockholm 2012-02-24

Martin Anagrius
Enhetschef
Farsta stadsdelsnämnd
Adress: Storforsplan 36
Telefon: 08-508 18 000
Telefax: 08-50818 099
E-post: farsta@stockholm.se

Parkleken
Adress: Områdeskontor Storforsplan 44
Telefon: 08-508 18 000
Telefax:
E-post: martin.anagrius @stockholm.se
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