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Minnesanteckning Ungdomsråd 4 juni 2012 

Närvarande: Filippa Feria, Frida Baarsen, Helena Hagert, Lihini Wijesinghe, 
Lina Björnson, Anna Droga, Agneta Hägglund (ordförande), Joachim 
Ringwall, Danne Cramnell, Joachim Westerlund och för 
minnesanteckningarna Charlotta Bjälkebring Carlsson 

1. Vi gjorde en liten presentationsrunda och genomförde upprop. Erik 
Klinga från LEADER informerade om projektet Norra 
Mälarstranden som är ett Landsbygdsutvecklingsprojekt inom EU, 
av unga för unga. Via dem kan man söka ungdomscheckar på max 
25000 kr., Den som söker ska vara mellan 13-25 år ihop med två 
kompisar. Erik vill ha fler ambassadörer som pratar om och sprider 
kunskap om checkarna. Erik har tel nr:073-955448 för den som vill 
veta mer de finns även på facebook.  
Fredrik Holmgren särskild inbjuden för att svara på frågor om 
bussarna och få ungdomarnas synpunkter på buss-, kollektivtrafiken. 

 
2. Buss- och kollektivtrafiken  

Bålstatillägget är en av ungdomarna prioriterad fråga från 
demokratidagarna lika så busstrafiken i kommunen. 
Fredrik berättade att UL är huvudman för busstrafiken, landstingets 
politiker bestämmer över den. Det Fredrik och Agneta kan göra är att 
föra fram synpunkterna till landstingets tjänstemän och politiker.  
• Fler turer – synpunkten förs fram 
• Lägre priser tätortstaxa i Skokloster eller helst hela kommunen – 

vi diskuterade priserna – De högsta priset är på enkelbiljetter – 
Tips är att man köper ett tiohäfte eller sommarkort i sommar. På 
så vis blir varje resa billigare, nackdelen är att man har en stor 
kostnad när man köper kortet, det får man ta. Fredrik och Agneta 
tar med sig idén om tätortstaxa i Skokloster. (att ta med sig en 
fråga innebär att de berättar om förslaget till politiker och 
tjänstemän i landstinget) 

• Tidtabeller på alla busshållplatser – Fredrik och Agneta tar med 
sig frågan (när Fredrik frågade sa de på UL att de trodde alla 
hållplatser hade tabell). Under punkten pratade vi också om att 
bussarna inte alltid är i tid, de kan komma både före och efter 
utsatt tid. 

• Att bussarna i Skokloster ska åka vartannat håll – eventuellt 
fanns det en poäng med detta.  

• Att det är trafikfarligt när chaufförerna pratar i telefon – Fredrik 
och Agneta för fram att vi inte anser att det är trafiksäkert när 
chaufförerna pratar i telefon under färd.  
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• Alkolås – Fredrik meddelade att från den 11 juni har alla bussar 
alkolås. 

• Varför kör bussarna inte till Vibyäng – det finns ingen vändplan 
där än, kommer med bostadsbyggande enligt plan. 

• Varför kör inte Skörby bussen upp till Futurum före den kör ner 
till centrum – Alla bussar är inriktade på att gå till stationen för 
att där passa anknytande trafik. Man behöver inte åka med till 
centrum det går att kliva av tidigare, vid bangolfen, och gå. 

• Vi talade om att ta med cykel hund på bussen – man får ta med 2 
hundar gratis därefter betalar men barntaxa för tre eller fler 
hundar. 

• Cykel får medtagas måndag-fredag 09.00 – 15.00, efter kl 18.00 
samt lördag och söndag (ej i rusningstid). 
Det finns plats för två cyklar i varje buss eller tåg. Det går inte 
att ta med cykel på linje 801, turer som körs som anropstyrd 
trafik eller expressbussar. Mopeder, tandemcykel eller 
motorcyklar är ej tillåtet att ta med ombord.  
Biljett för cykel köps av bussförare eller tågvärd, pris: 45 kr. Du 
får inte ta med cykel på nattrafik samt till/från Arlanda. 

• Cykel på Upptåget går bra året runt med begränsning att det 
alltid är i mån av plats och att den alltid ska stå i cykelställ. Du 
får dock INTE ta med cykeln under rusningstid det vill säga 
(måndag-fredag kl. 06-09 och kl. 15-18). 
Under perioden april - oktober får du ta med cykel på 
regionbussarna.  

• Vidare talade vi om vikten av att Krägga och Skokloster bör ha 
bussturer som passar med fritidsaktiviteter i Bålsta både dit och 
hem. 

 
3. Årets Demokratidag 

Demokratidagen blir den 1 oktober 2012 på Lastberget, med 
bussning dit och hem från Bålsta busstation, ungdomsrådet hjälper 
till med att sprida datumet. Tema är Mitt Håbo. Vi pratade om att 
förlänga dagen något med att ungdomarna får tid att tala om sina 
förslag i storgrupp och att vi därefter gör en prioritering av alla 
förslag i den stora gruppen. Vi var överens om att prova detta och 
enbart ha en hearing. 

 
4. Nästa möte 

• Ungdomsråd Torsdag den 6 september kl. 18-20 
Därefter kommande möten 

• Demokratidag 1 oktober på Lastberget (deltagare väljs i skolan) 
• Ungdomsråd tisdag den 23 oktober 18-20 

 
Vid anteckningarna 
 
Charlotta Bjälkebring Carlsson 


