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MINNESANTECKNINGAR UNGDOMSRÅDET 2013-04-24 

Dag: Onsdagen den 24 april kl. 18-20  

Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 

Närvaro: Anna Droga, Rebecka Wiklund, Julia Nilsson Chew, Lina Björns-
son, Lisa Tchibalina, Victor Dänhardt, Victor Sà Vasconcelos Freitas, Frida 
Lantz, Emelie Andersson, Joachim Westerlund, Agneta Hägglund, Daniel 
Cramnell, Charlotta Bjälkebring Carlsson.  
 

1. Agneta öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. Vi gick igenom närvaro. 
 

3. Aktivitet: Gröna Lund 
Totalt är det 14 stycken som har anmält sig till Gröna Lund den 16 
maj.  
 

4. Aktivitet: skolbesök 
Vi planerar in skolbesök till hösten. Vi bestämmer dag och tid så dy-
ker de som kan upp. Syftet med besöken är att göra reklam för att 
ungdomsrådet finns och vad vi arbetar med.  
 

5. Ungdomsrådets möten i höst  
- Tisdagen den 3/9 kl. 18.00 – 20.00, Kalmarrummet 
 
Vi bestämde att vi börjar med att boka in ett möte med ungdomsrå-
det. På mötet den 3/9 bokar vi sedan in resterande möten för hösten. 
Det är lättare att boka in när de flesta har fått schema inför hösten.  
 

6. 9:ornas avslutningsfest (balen) 
Ingen av 9:orna i ungdomsrådet har hört eller fått någon mer infor-
mation kring avslutningsfesten. 9:orna i ungdomsrådet skulle vilja 
vara med och ge förslag. Det finns synpunkter och förslag kring buf-
fé, röd matta, fotograf osv. Agneta ger förslag att ungdomsrådet mej-
lar Pyry Niemi (skolnämnden) och beskriver att ungdomsrådet vill 
ha mer information.  
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7. Uteaktivitet för ungdomar   
Förslag om att anordna en uteaktivitet en sommarkväll utanför verk-
stan i skogsdungen kom upp. Förslagsvis kunde personal hyras in, 
pynta dungen med ljus och spela musik. Uteaktiviteten skulle kunna 
vara för olika åldrar under olika tider på kvällen, så att de äldre ung-
domarna får vara kvar senare på kvällen. Helena får till uppdrag att 
undersöka möjligheten.     
 

8. Ungdomscamp - Ingå  
Det är redan flera som har skickat intresseanmälan för att följa med 
till Ingå. Det finns ett flertal olika aktiviteter att välja mellan på ung-
domscampen i Ingå. Exempel på aktiviteter är segling, paintball, 
dans och ridning. Alla som är intresserade uppmanas att skicka en 
intresseanmälan till helena.andersson@habo.se. Den 15 juni är sista 
dagen för anmälan.  
 

9. Övrigt 
- Tips om att det finns möjlighet att söka sommarjobb i kommunen 
för alla mellan 15-17 år. Sista ansökningsdagen är den 30 april. Åsa 
Eriksson, kulturstrategi, kommer exempelvis att ta emot fyra stycken 
sommarjobbare som kommer att få utveckla idéer för hur BCJF kan 
bli en mer spännande mötesplats.  
 
- Det finns enbart en fungerande volleybollplan i Västerängen i 
Håbo kommun. Det finns också en plan vid Gransäterskolan men 
den planen har inget nät. Det upplevs svårt att hitta en ledig volley-
bollplan på sommaren.   
 

10. Kommande möten 
- onsdagen den 29/5 kl. 18.00 - 20.00, Kalmarrummet. 
- tisdagen den 3/9 kl. 18.00 - 20.00, Kalmarrummet 
 
 

11. Mötet avslutades 

 

Vid anteckningarna 

Helena Andersson  

 


