
Härnösands Fritidsgård välkomnar alla ungdomar från åk 7 (eller 13 år) upp till att de fyller 20 år.  
För att kunna vistas i våra lokaler behöver du känna till och godkänna de regler och förhållningssätt som
gäller i lokalerna.

• Varje besökare ska vara registrerad i den kostnadsfria appen; ungdomsappen.se. Du laddar enkelt ned 
appen via App Store eller Google Play. Därefter registrerar du dig i appen och din målsman godkänner 
detta med BankID. Om någon av dina vårdnadshavare inte har möjlighet till - eller vill - använda BankID, 
finns det avtalsblanketter att hämta hos oss eller att skriva ut själv.

• Fritidsgården ska vara en trygg och positiv plats där vi turas om och delar på de saker och aktiviteter 
som finns. Du ska även kunna ta det lugnt och/eller möta vänner. Läs noga igenom dessa regler och se till 
att de följs.

• Som besökare på fritidsgården måste du visa respekt mot andra besökare och personalen. Du måste 
även respektera de saker som finns liksom lokalerna. Var försiktig med saker och plocka undan efter dig. 
Detta gäller allt möjligt - spel och redskap likaväl som skräp och disk.

• Var även rädd om dina egna ägodelar. Varken personal eller kommunen är ansvariga vid eventuella stöl-
der eller om något du äger går sönder. Det finns en garderob där du lämnar in ytterkläder och ytterskor.

• Du får inte röka i eller i närheten av gårdens lokaler. Det är heller inte tillåtet att snusa eller dricka energi- 
drycker inomhus. Detta gäller även de som har åldern inne att göra detta ute i övriga samhället.

• Alkohol och alla former av droger är strängt förbjudna på fritidsgården.

• Alla former av våld, även våld genom lek, är förbjudet.

• På fritidsgården tolereras inte kränkande uttryck. Här vill vi att alla använder ett vårdat språk för att göra 
stämningen trevligare.

• Trakasserier, mobbing, hot eller allvarliga kränkningar är totalt förbjudna och kan leda till konsekvenser 
som anmälan till både socialtjänsten och polis.

• Du får inte spela om pengar eller andra värdesaker. Du får inte heller sälja eller förse andra besökare 
med saker för egen vinst. Spel där bestraffningar förekommer är inte tillåtna.

• Om du bryter mot någon regel riskerar du att få lämna fritidsgården omedelbart. Vid mindre tillbud får 
du en varning. Missköter du dig igen så får du gå hem. När du blir hemskickad gäller det oftast för just 
den kvällen och du är välkommen tillbaka nästa dag. Om du gjort en allvarligare överträdelse, kan du bli 
avstängd en längre tid. Ofta krävs då att du har ett möte med personalen eller den som är ansvarig för 
verksamheten innan du får besöka oss igen. Det är personalen som avgör när de anser att en över-
trädelse är gjord. Vid grövre överträdelser och all form av stöld kommer både polis och socialtjänst att 
underrättas.

• Du bör känna till att personalen på fritidsgården har anmälningsskyldighet när de känner oro för att nå-
gon besökare far illa. För mer information om anmälningsskyldighet och rutiner, kontakta personalen.

Personalen på Härnösands fritidsgård arbetar ständigt för att skapa en trygg och positiv gård där
många olika personligheter ska trivas och använda de saker som finns. Du som är besökare får gärna komma 
med idéer och feedback som kan göra verksamheten ännu bättre, men du måste också respektera personalens 
beslut även om de är obekväma.

Tack för att du läst och hoppas att du får det trevligt på Härnösands fritidsgård!

Regler och förhållningssätt på Härnösands Fritidsgård


