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MINNESANTECKNINGAR UNGDOMSRÅDET 2013-09-03 

 

Dag: Tisdagen den 3 september 

Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset   

Närvaro: Rebecka Wiklund, Julia Nilsson Chew, Lina Björnsson, Lisa 
Tchibalina, Janne Sundling, Fredrik Anderstedt, Daniel Carmnell, Joachim 
Ringwall, Charlotta Bjälkebring Carlsson, Helena Andersson (sekreterare)   

 
1. Janne Sundling hälsade alla välkomna. 

 
2. Vi gick igenom närvaro.  

 
3. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till 

handlingarna. 
 

4. Mitt Håbo 2030  
 
Fredrik Holmgren presenterade Mitt Håbo 2030. Det har varit ett stort 
förarbete inför att ta fram en ny vision. Arbetet startade för drygt ett år 
sedan. Det har bland annat genomförts ett antal medborgardialoger för 
att ta reda på hur de som bor och arbetar i Håbo kommun vill att det ska 
vara år 2030. Ett förslag på vision kommer att sammanställas och gå ut 
på synpunktsgenomgång i början av oktober. Ungdomsrådet får till 
uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att bearbeta förslaget där Janne 
Sundling är sammankallande. Sista dagen att ge synpunkter på förslaget 
är den 27 oktober.  
 
5. Demokratidagen den 3 oktober, Lastberget 
 
Det kommer att ske några förändringar i upplägg av årets Demokratidag 
den 3 oktober på Lastberget. De handlingsplaner som har fått flest röster 
i varje grupp kommer att presenteras under Hearingen den 12 november 
istället för i slutet av Demokratidagen. Det är därför viktigt att några 
från varje grupp deltar under Hearingen. Då får ungdomarna själva 
presentera handlingsplaner för politiker och tjänstemän. I nuläget har 15 
gruppledare anmält sig till Demokratidagen. Representanter från 
ungdomsrådet är också välkomna att delta. Ungdomsrådet tycket annars 
att uppdelningen på grupperna utifrån årskurs är bra.   
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6. Sverigefinska ungdomsaktiviteter 
 
De sverigefinska ungdomsrepresentanterna har fått en budget på 
25 000 kr för att genomföra aktiviteter för ungdomar i Håbo. Förslag 
på aktiviteter som togs upp var att bjuda in en rappare från Finland 
för konsert, att ha en finsk kulturafton med matlagning och bastu 
eller att anordna finskkurs för nybörjare. 
 

7. Kommande möten: 
- Tisdagen den 22 oktober, kl. 18-20, Kalmarrummet.  
- Tisdagen den 12 november, kl. 18-20, Kalmarrummet.  

 
8. Övriga frågor 

- Tidigare förslag om att bygga en BMX-bana i Skokloster har inte 
gått vidare efter Demokratidagen 2011. Det har inte funnits 
ungdomar som har varit villiga att fortsätta driva frågan 
tillsammans med Miljö- och teknik. Ungdomsrådet får ta med sig 
frågan till Skoklostergården eller skolan i Skokloster.  
 

- Vad händer i Bålsta Centrum? Flera lokaler står nu tomma och 
butiker flyttar. Det är tråkigt att det försvinner butiker.  

 
9. Mötet avslutades  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


