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MINNESANTECKNINGAR UNGDOMSRÅDET 2013-05-29 

 
Dag: Onsdagen den 29 maj kl. 18-20 

Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 
 
Närvaro: Anna Droga, Janne Sundling, Lina Björnsson, Victor Dänhardt, 
Frida Lantz, Fredrik Anderstedt, Joachim Westerlund, Daniel Cramnell, Jo-
achim Ringwall, Charlotta Bjälkebring Carlsson.  
 
 

1. Janne Sundling hälsade alla välkomna. 
 

2. Vi gick igenom närvaro och presenterade oss. 
 

3. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingar-
na.  
 
 

4. Ungdomskamp Ingå 
Åsa Eriksson stämde av med vilka som har anmält sig hittills till 
ungdomskamp Ingå. Alla som har ansökt att följa med från ung-
domsrådet har fått en plats. Yngre elever från grundskolorna i Håbo 
kommun kommer också att erbjudas platser. Alla som ska följa med 
kommer att få information i ett utskick i juni. Alla exakta tider för 
avresa och övrigt kommer att meddelas senare. Den 15 augusti 
kommer ett informationsmöte äga rum för föräldrar och ungdomar. 
Den 3 september kommer de att ske en träff med framförallt alla 
ungdomar som ska följa med.  
 
 

5. Gröna Lund  
Besöket på Gröna Lund var mycket lyckat. Det var en trevlig kväll 
och hård kamp om segern i 5-kampen.  
 
 

6. Avslutningsfest för 9:orna  
Planeringen kring avslutningsfesten är i full gång. Representanter 
från de olika skolorna samt lärarrepresentanter kommer att träffas i 
nästa vecka för planering. Biljetter till balen har också börjat säljas 
eller kommer att börja säljas om någon vecka (beroende på skola). 
9:orna i ungdomsrådet känner sig nöjda med att de har fått vara med 
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vid planering av festen.  
 

7. Uteaktivitet för ungdomar under sommaren 
Helena Andersson har undersökt med Bengt Bergström, Fritidskon-
sulent, kring möjligheten att anordna extra aktiviteter för äldre ung-
domar utanför Verkstan. Det finns tyvärr inte budget för något så-
dant arrangemang i år eftersom det främst genererar personalkostna-
der. Någon representant från ungdomsrådet får gärna bli projektleda-
re för ett sådant projekt. Det tipsades om ungdoms- och evene-
mangscheckarna från Leader som möjligtvis skulle kunna användas 
vid ett arrangemang. Bengt Bergström hjälper gärna till om någon 
utav ungdomarna vill driva ett arrangemang.  
 
 

8. Övriga frågor/synpunkter  
- Ett rödljus vid Hemköp, Sibylla, Västerängsskolan skulle be-

hövas. Det är svårt att komma över vägen.  
 

- Utegym i Viby är en bra idé men gymmet får gärna ligga mer 
centralt så att inte man behöver ta sig så långt för att komma 
dit. Utegymmet kan också bli en tryggare plats om fler per-
soner vistas i närheten.  
 

- ”Håll Sverige rent” finns det som projekt på skolorna? En del 
av pengarna till balen för ett antal år sedan bekostades genom 
att studenterna gick ut och städade.  
 

- Vem städar upp och gör ordning på stränderna i Skokloster?  
Skokloster har privata stränder medan exempelvis Kal-
marsand är en kommunal strand.  

 
 

9. Kommande möten 
- tisdagen den 3/9 kl. 18.00 – 20.00, Kalmarrummet 
 
 

10. Mötet avslutades 
   
 

Vid anteckningarna 

Helena Andersson  

 
 

 


