
www.gotene.se/ungdom
www.facebook.com/goteneungdom

Telefon: 0511-386083 och 0511-386186

Centrumhuset, Torggatan 4
533 80 Götene

FRITID/UNGDOM
Mobila teamet

FRITIDSGÅRDAR I KOMMUNEN
Fritidsgårdarna är först och främst för ungdomar 
mellan 12 och 16 år.

Götene
Förutom Esperanza har vi ingen egen lokal i 
Götene. Här bedrivs fritidsgårdsverksamheten i 
samverkan med andra.

Hällekis
I Hällekis finns vi i Hällesäters hus, bakom affären.

Källby 
I Källby finns vi i Magasinet på Källbygårds skola.

Lundsbrunn 
I Lundsbrunn håller vi till vid skolmatsalen i 
Lundabyn. 

Guffi
Fritidsgården Guffi är för ungdomar mellan12 och 
30 år med funktionsnedsättning. Vi finns i dagcenter 
Lindens lokaler i Götene centrum. 

Öppettider
Öppettider under året varierar.
För aktuell information se hemsidan: 
www.gotene.se/ungdom

ÖVRIG VERKSAMHET

Esperanza
Ungdomscafé och mötesplats för ungdomar 
på högstadiet och gymnasiet. Ligger mitt emot 
busstationen i Götene. Ungdomar i årskurs 8 
har möjlighet att arbeta på cafét för en mindre 
ersättning. Esperanza startade som en idé av 
ungdomar som önskade en plats där de kunde 
träffas och fika billigt. 

Arrangemang
Fritid/ungdom genomför flera fritids– och 
kulturevenemang per år, oftast i samverkan 
med ungdomar, föreningar, studieförbund eller 
församlingar. Till exempel LAN, disco, musikkvällar, 
filmkvällar, nattplask, innebandyturnering anordnas.

Projekt– och gruppverksamhet
Vi hjälper ungdomar mellan 12 och 18 år att 
komma igång med sina idéer kring fritids- och 
kulturarrangemang. Vi hjälper till med lokal, fika, 
material och gruppledare.

Ungdomsinflytande och demokrati
Vi hjälper ungdomar att komma i kontakt och lyfta 
frågor och funderingar med Götenes politiker.

G-huset
Eftermiddags- och lovverksamhet för ungdomar 
som behöver lite mer strukturerad fritidsverksamhet 
och extra vuxenkontakt.

Fältcafé
Extra cafékvällar på fritidsgårdarna runt 
om i kommunen, oftast öppet på fredagar.                                                                        
Våra öppettider finns på hemsidan.

Läger
• Guffis sommarläger - en gång per år.
• Må bra läger - på Axevalla folkhögskola två 

gånger per år med olika teman.
• Helgläger - en till tre gånger per år
• Många av våra grupper anordnar även egna 

läger, bara fantasin sätter stopp. 

Skateparken: Några ungdomar kom med en idé om att rusta 
upp en trasig träramp. Tre och ett halvt år senare invigde vi 
en unik betongskatepark som gläder alla åldrar. Här hålls flera 
återkommande arrangemang varje år.



Fritidsgårdskampen: Ungdomar från kommunens olika 
tätorter tävlar mot varandra i uppdrags– och frågesporter.

ENHETSCHEF
- Eva Danielsson Friberg
Är verksamhetsansvarig samt ansvarar för personal, 
arbetsmiljö och ekonomi. 

SAMORDNARE 
- Susanne Lövgren Frost 
Har övergripande ansvar för fritidsgårds-
verksamheten samt administrativt ansvar. Susanne 
deltar i vissa samverkansgrupper och jobbar även 
en till två kvällar i veckan på fritidsgårdarna och 
på vissa arrangemang. Har du frågor som berör 
fritidsgårdsverksamheten, arrangemang eller 
fritidsledarna kontakta Susanne.

VERKSAMHETSUTVECKLARE 
- Catrine Persson 
Tillmötesgår ungdomars idéer kring fritids– och 
kulturprojekt samt arrangemang. Samverkar 
med många olika parter både i och utanför 
kommunen. Deltar i de flesta fristående fritids- och 
kulturevenemang som anordnas under året.  Arbetar 
även med lägerverksamhet. Har du idéer kring 
evenemang, projekt, samverkan eller läger som 
gynnar unga i Götene kommun kontakta Catrine. 
 

FRITIDSLEDARE OCH KULTURSEKRETERARE
- Niclas Andersson 
Arbetar med vissa kulturprojekt men i huvudsak 
är han på alla fritidsgårdar och på de flesta 
arrangemang som Fritid/ungdom anordnar. 
Har du frågor om musik och replokaler eller 
fritidsgårdsverksamhet kontakta Niclas.

FRITIDSLEDARE PÅ G-HUSET 
- Fredrik Jakobsson och Lotta Andersson 
G-huset är en eftermiddagsverksamhet och 
lovverksamhet för ungdomar som önskar mer 
vuxenkontakt och en mer innehållsrik fritid. 
Verksamheten sker i samverkan med LSS och IFO. 
Har du frågor kring denna verksamhet kontakta 
Fredrik eller Lotta.

UNGDOMSLOTS OCH UNGDOMSLOTSTEAM
- Josefine Prytz, Susanne Lövgren Frost och 
Catrine Persson 
Arbetar med ungdomsinflytande och demokrati 
i kommunen samt tar emot och vidareförmedlar 
de frågor som Götenes ungdomar tycker är 
viktiga att driva politiskt. En möjlighet att ge 
unga en röst i samhället. Ungdomslotsteamet 
besöker högstadieskolornas elevrådsmöten samt 
sammankallar till möten mellan ungdomar och 
politiker ett par gånger per år. Har du frågor kring 
ungdomsinflytande i kommunen kontakta teamet. 

FÄLTFRITIDSLEDARE
- Camilla Löfgren Strand och Pernilla Sahlström
Fältfritidsledarna arbetar med förebyggande 
verksamhet både på nätet och som nattvandrare.  
Deras uppgift är att skapa goda relationer med 
ungdomar och därmed försöka minska brottslighet 
och skadegörelse. De medverkar i olika kontaktnät 
som rör ungdomars situation i samhället. De är 
även ute på skolorna och håller i fältcaféerna. Har 
du något att tipsa om eller frågor  kring nattvandring 
eller nätvandring kontakta Camilla eller Pernilla. 
De finns även på Facebook som Fältfritidsledare 
Camilla och Fältfritidsledare Pernilla.  

FRITIDSLEDARE PÅ FRITIDSGÅRDAR OCH 
ARRANGEMANG 
- Liselott Hansen, Fredrik Jakobsson, Lotta 
Andersson, Niclas Andersson, Camilla Löfgren 
Strand, Pernilla Sahlström, Catrine Persson, 
Josefine Prytz och Susanne Lövgren Frost. 
Alla har olika tjänstgöringsgrad och jobbar mer eller 
mindre tid på fritidsgårdarna och arrangemangen. 
Vi arbetar i ett mobilt team, vilket innebär att vi har 
hela kommunen som arbetsfält.

En kväll på fritidsgården i Lundsbrunn.

Må bra läger på Axvalla folkhögskola.

Kontaktuppgifter: Du hittar kontaktuppgifterna till samtliga 
fritidsledare på www.gotene.se/ungdom


