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BRÅ torsdag den 18 oktober 2012 

Närvarande: Per Kjellander (ordf.) Thomas Brandell, Andreas Pallinder, 
Robin Welch, Danne Cramnell, Joachim Westerlund, Fredrik Anderstedt,  
Anders Almroth, Gaby Gustavsson, Lise-Lotte Brolin, Jonas Thun,  
Charlotta Bjälkebring Carlsson (sek.) 

 

Föredragningslista 

1. Per Kjellander önskade alla välkomna och kort presentation. 

2. Förra minnesanteckningarna från 29 mars 2012 lades till 
handlingarna. 

3. Rapporter: 

 Andreas Pallinder, ingenting särskilt att rapportera från polisens 
sida. Under punkten diskuterade vi de diskussioner som finns på 
sociala medier just nu. Det som skrivs där står inte i relation till 
de anmälningar som görs hos polisen. Problemet personer som 
uppehåller sig på bänken utanför centrum mot BCJF har blivit 
ett problem. Fortsatta problem med uthyrning av lokaler i 
kommunal regi finns. Reglerna kring uthyrningen bör ses över 
för att minska risker med överförfriskade ungdomar. Det bör 
skrivas in i kontraktet att kommun och polis gör kontroller och 
om avtalets regler inte följs blir det uppföljning med 
konsekvenser för den som står för hyreskontraktet. Med 
anledning av diskussionen bestämde vi att tillsätta en särskild 
arbetsgrupp som ser över tryggheten i Håbo, genom att ex. 
trygghetsvandra, följa upp uthyrning av lokaler och synliggöra 
statistik angående trygghetsutvecklingen i Håbo. 

 Anders Almroth, om klotter och skadegörelse i Håbo. För det 
första lyfte Anders Junibackens förskolas återuppbyggnad efter 
branden. Veckan före skolstart förstördes fönsterrutor på 
Futurum för ca. 200 000kr. Den 15-16 oktober klottrades det på 
kommunhuset, Gransäterskolan och dagiset på gångvägen 
däremellan. Skadegörelsen oroar men slutsatsen diskussionen 
utmynnade i är att det är enskilda händelser.  
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 Gaby Gustavsson och Lise-Lotte Brolin från nattvandrarna. De 
upplever läget som lugnt i Håbo. Det saknas vandrande 
föräldrar, en förutsättning för att lyckas är att informationen om 
nattvandring når föräldrarna på skolklassnivå. I våras kom 
styrelsen från Håbo FF för att nattvandra, men det har tunnats ut 
och i princip upphört. Ett missförstånd verkar ha uppstått med 
Håbo FF medverkan i nattvandringen. Många tror att man nu 
inte längre som förälder behöver vandra på grund av att Håbo 
FF gör det. Detta stämmer inte, det behövs fler nattvandrande 
föräldrar. Cheferna för skol- och bildningsförvaltning och miljö 
och teknikförvaltningen tar med sig informationen för vidare 
behandling.  

 Danne Cramnell från Bålstapolarna menar att frågan om 
uthyrning av kommunala lokaler återigen måste upp på agendan. 
Det är inte ok att 20 åringar hyr och personer med lägre åldrar 
kommer dit och berusar sig. Vi har mycket att vinna i det drog 
och brottsförebyggande arbetet om vi får bort dessa fester. 

4. Information 

 Kommunens ordningsstadga om förtäring av alkohol på allmän 
plats har utökats. Det ger polisen möjlighet att beslagta drycker 
som dricks på allmän plats från Mansängen, nya IP, längst med 
gångvägen som löper parallellt med Stockholmsvägen, 
Stockholmsvägen till och förbi gamla Bålsta Västerängsskolan 
vidare till Gransäterskolan fram till Schell.  

 Fredrik Anderstedt informerade om att BOJ (brottsofferjouren) i 
Enköping, Håbo behöver fler brottsofferstödjare. Som 
stödperson gör du en insats för andra och får själv erfarenhet och 
kunskap. Innan du börjar som stödperson går du en 
specialanpassad utbildning som bl. a innehåller samtalsmetodik, 
kunskap om de konsekvenser det kan få att bli utsatt för brott, 
studiebesök etc. mer information: info@enkoping-habo.boj.se 

 För er information så har Håbo kommun fått information om att 
ett ankomstboende för nyanlända asylsökande kommer att 
etableras i Ekolsunds marknadsby och att de första 
asylsökandena anländer fredag den 19 oktober. Etableringen 
kommer troligen att väcka intresse både från massmedia och från 
medborgare. Nedanstående information är precis publicerad på 
www.habo.se och där kommer vi även publicera eventuell ny 
information vi får om etableringen. 

 Migrationsverket har slutit ett avtal med HABE AB om boende 
för asylsökande i ett så kallat ankomstboende. Ankomstboendet 
är det första boendet för de asylsökande som sedan ska beredas 
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plats i ett mer långsiktigt boende. Den nya anläggningen, Villa 
Ekolsund, kommer att rymmas i Ekolsunds Marknadsby och 
är redo att ta emot de första 40 asylsökandena redan fredag den 
19 oktober. Ombyggnation av delar av de befintliga lokalerna 
kommer att ske för att kunna ta emot ytterligare maximalt 54 
asylsökande.                                                                      

Information:  HABE AB, Villa Ekolsund telefon 070-5540083 
Migrationsverket , Sverker Spaak telefon 010-485 42 14  
Frågor från media hänvisas till Migrationsverkets 
presstjänst telefon 010-485 66 55 

 Information från familjeläkarna av Jonas Thun. Familjeläkarna 
samarbetar med övriga två vårdcentraler i Håbo. Familjeläkarna 
vill delta i samverkan med kommunen. När de startade upp 
verksamheten valde 80-85 procent av personalen att stanna kvar. 
Listade patienter har till största delen stannat kvar. Successivt 
utvecklas nu verksamheten med ökade öppettider, mornar och 
kvällar. Frågan om drogtestning för ungdomar kom upp till 
diskussion. Jonas återkommer i frågan efter han tagit upp 
diskussion med övriga vårdcentraler. Vid drogtestning bör även 
spice testas. 

 Välkommen till en föreläsning internetdroger, så kallade 
dödsdroger, kannibaldroger, badsalt och andra livsfarliga droger 
som lätt kan inhandlas på Internet. Plats: Teatern, 
Bildningscentrum Jan Fridegård Tid: Torsdag den 8 november 
klockan 19.00-20.30  

 Resultat från demokratidagen måndagen den 1 oktober 2012 på 
Lastberget. De tre mest prioriterade förslagen:    

1) Nytt sportcentrum  

Grupp nr : 1, 5 och 3  

     VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Nytt sportcentrum med stor idrottshall och minst två spelplaner, integrerat gym, restaurang och 
café med goda möjligheter för gymnastik, dans och klättervägg.  Ungdomarna tänker sig att de 
sim och idrottsanläggningar som finns skall byggas ihop med en ny anläggning i anslutning till 
centrumutbyggnaden.  

     VARFÖR - ska det göras? 

 Göra idrott mer tillgängligt, attraktivt, samlat och mer kostnadseffektivt att samlokalisera flera 
olika idrotter. Satsningen ger fler aktiviteter och ökar möjligheten till att satsa på sin 
sport/hobby. Ett sportcentrum lockar hit folk från grannkommunerna. 
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   VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Kommunen ansvarar för planering och uppföljning. Föreningsliv, sponsorer kan med- 
finansiera (politiker och ungdomsråd). 

    NÄR - ska det göras? 

 Så snart som möjligt, bör samordnas med centrumbyggnationen,  projektstart i februari 2013. 

     HUR - kan det göras? 

 Förslaget bör utarbetas i samråd med föreningsliv och politiker,  Falun bör kontaktas för 
erfarenhetsutbyte. 

    VAR - ska detta ske? 

 Bygga in och bygga ut sim- och ishall med centrum och grusplanen vid Gröna dalen i 
anslutning till buss och tåg. 

 

2) Ungdomsgård, ungdomscafé 16+  

Grupp nr : 6/8, 5 och 7 

   VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Fler aktiviteter ungdomar 16+, ungdomsgård, café spelhall, gym, filmkväll, aktiviteter i många 
rum med LAN - möjlighet. En trevlig plats, nytt och fräscht, med engagerad personal, där man 
kan hänga med vänner, lyssna på musik i mysiga soffor.  

Det bör utlysas namntävling och utvecklingsgrupp. 

   VARFÖR - ska det göras? 

 För att sysselsätta ungdomar mellan främst 16 -19 år för att skapa aktivt och socialt nätverk 
utanför facebook.  

   VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Kommunen ska få i gång det tillsammans med ungdomar, ungdomsråd och Håbo marknad, 
anställa personer 18+ som brinner för att arbeta med ungdomar, unga för unga.  

   NÄR - ska det göras? 

 Snarast, ingå i centrumplanerna. 

   HUR - kan det göras? 
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 Kommunen ta hjälp av ungdomar, ungdomar kan driva själva, som företag av, för och med 
unga. Marknadsföra genom facebook, kompisar hjälper till sprida på orten. 

   VAR - ska detta ske? 

 Nära centrum med gångavstånd, i en mindre lokal. 

 

3) SL – kort till alla gymnasieelever  

Grupp nr 7:  

   VAD - vill vi utveckla / göra? 

 SL – kort till alla gymnasieelever / tillägg terminskort. 

   VARFÖR - ska det göras? 

 Möjliggöra för fler elever att välja BCJF. Det ger möjlighet att utveckla skolan och möjlighet 
för ungdomar att utnyttja sin fritid bättre, träffa kompisar, studiebesök, fritidsaktiviteter m.m. 

   VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Politikerna. 

   NÄR - ska det göras? 

 Så snart som möjligt, vid årsskiftet. 

    HUR - kan det göras? 

 Att 12 elever till väljer BCJF, det finansierar kortet. 

     VAR - ska detta ske? 

 Kommunpolitiskt med BCJF. 

                           

5. Övriga frågor 

 Polis, nattvandrare och polare samarbetar som vanligt  alla 
helgons helg.  

6. Nästa BRÅ blir onsdagen den 27 mars 2013 kl. 15-17.  

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 


