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Minnesanteckningar Ungdomsrådet 2013-01-30 

Dag: Onsdagen den 30 januari kl. 18-20  

Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 

Närvaro: Anna Droga, Julia Nilsson Chew, Rebecka Wiklund, Janne 
Sundling, Lisa Tchibalina, Mikaela Bernström, Victor Sà Vasconcelos 
Freitas, Joachim Westerlund, Agneta Hägglund, Daniel Cramnell, Joachim 
Ringwall, Charlotta Bjälkebring Carlsson.  

 

1. Agneta öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Vi gick igenom närvaro och presenterade oss.  

3. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

4. Aktiviteter: Laserdome 
 
Daniel informerade om förslag till aktivitet med ungdomsrådet. Ett 
förslag var att lägga det på något lov alternativt kvällstid. Andra 
förslag på aktiviteter som kom var Gröna Lund besök och femkamp. 
Daniel och Joachim kommer att titta på fler alternativ på aktiviteter 
till nästa möte. 

5. Aktiviteter: skolbesök 
 
Ett förslag var att ungdomsrådet ska ut och informera och 
marknadsföra sig i skolor. Ungdomsrådet skulle kunna komma och 
besöka elevråd så att elevrådsrepresentanterna kan få ställa frågor. 
Frågan kommer att lyftas under hearingen den 6 februari.  

6. Hearingen den 6 februari kl. 15-17 i kommunhuset  
 
En hearing kring demokratidagen kommer att hållas den 6 februari.  
Tanken är att ge en återkoppling till dem som var med på 
demokratidagen och diskutera de prioriterade handlingsplanerna från 
demokratidagen 2011 och 2012. Det är få personer som i nuläget har 
anmält sig till hearingen. Daniel och Joachim kommer att ta kontakt 
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med skolor och påminna om dagen under veckan. Ingen anmälan till 
dagen behövs i nuläget. 

7. Fråga om deltagande i kommunens visionsarbete  
 
Agneta informerade om Vision 2030 och om hur viktigt det är att 
engagera ungdomar i Håbo kommun för att fånga allas synpunkter. 
En workshop på BCJF kommer att hållas med en gymnasieklass för 
att arbeta med visionen. Andra aktiviteter som planeras att 
genomföra i samband med kommunens visionsarbete är: frukostmöte 
med information till näringslivet, webbenkät på hemsidan och 
utställning i centrum. En grafiskprofil för visionen kommer att 
designas för att öka igenkännandet. Resultatet av de olika 
aktiviteterna kommer vara utgångspunkten för politiker och 
tjänstemäns kommande arbete. I december 2013 ska arbetet med 
Vision 2013 vara färdigt. Ungdomsrådet kommer ha en viktig roll 
för att sprida budskapet. Helena undersöker om det finns information 
om Vision 2030 på hemsidan som ungdomsrådet kan länka till via 
Facebook.    

8. Information: Demokratidag är bokad till den 3 oktober på Lastberget  
 
Temat för den kommande demokratidagen kommer att vara ”Min 
fritid, sport och idrott i Håbo”. Lunch kommer att ligga kl. 11.30, lite 
tidigare än förra året. Diskussionen kommer att ske i salen ”lugna 
gatan”.  

9. Information: tre nya rådsmedlemmar i rådet / Sverigefinskt 
förvaltningsområde  
 
Nästa samrådsmöte för Sverigefinskt förvaltningsområde kommer 
frågan om representanter till ungdomsrådet tas upp. Tre stycken 
representanter ska väljas till ungdomsrådet.  

10.  Information: Glastomten  
 
Agneta informerade om detaljplanen för Glastomten som har varit 
ute på samråd. Planen är att bygga 77 stycken lägenhet som främst är 
1:or, 2:or och 3:or. Håbohus kommer att bygga husen. Byggnadsstart 
är beräknat till 2014.  

11. Övriga frågor 
 
- En fråga som kom upp var färgen på väggen på Futurumskolan. 
Agneta lovade att titta på vem som har valt färgen. 
 
- Fråga om vem som kommer att hålla i 9:ornas avslutningsfest 
(balen) kom upp. Ingen vet om det kommer att bli någon bal i år 
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ännu. Helena kommer att mejla och fråga om vem som har ansvar på 
skolförvaltningen. Återkommer med information.  
 
- Slottsgården och Eftis kommer att hålla en liten demokratidag för 
barn och ungdomar i Skokloster. Den 12 mars kommer dagen att 
hållas. Representanter från ungdomsrådet kommer att vara på plats. 
Politiker från Skokloster får också gärna vara med.  
 
- Blankett för skatteavdrag och konto upplysning delades ut för 
ifyllnad av deltagare i ungdomsrådet.  

12. Nästa möte kommer att hållas onsdag den 27 februari kl. 18-20, 
lokal Kalmar, kommunhuset 

 

Vid anteckningarna 

Helena Andersson 

 

 


