KUR Kommunala ungdomsrådet
Minnesanteckningar 21 okt 2019
Tid: klockan 16:00-17:30
Plats: Årydsalen
Närvarande: Per-Ola, Mats, Magnus, Thomas, Samuel, Nathalie, Ebba, Nelly, Johannes, Elisar, Victor,
Albin, Charlotte, Jenny.

Välkomna till höstens andra möte med ungdomsrådet.

Uppföljning
1. Uppföljning marknadsföring av rådet
- Förslag på affisch
- Whiteboard
Ebba och Nathalie tar ansvar för Instagram framöver.
Ungdomsrådet bestämmer sig för att bjuda in kommunikation till nästa möte för att ta en ny
bild. Jenny bjuder in Leila eller Daniel.
2. Busstider i anslutning till skolan
Jenny tar upp detta på samverkansmötet i morgon tisdag. Tillgänglighetsfråga.
Ungdomsrådet ger utbildningen förvaltningen i uppdrag att ta fram en offert
angående busskort som gäller alltid i stället för endast under skoltid.
3. Träningstider i hallarna, Mats D och Thomas N.
Thomas berättar hur processen fungerar kring tider, bokningar, hallar osv.
Bussförbindelser.
4. Vad är viktigast för dig just nu? Laget runt, fortsättning
Elisar: Tryggheten är en viktig fråga. En upplevelse beskrivs som orolig på skoltid, och
efter skoltid. Rektor tar kontakt med föräldrar/vårdnadshavare för att försöka få en
lugnare plats. Fredag och lördag beskrivs som värst, men även mycket folk där under
vardagar och lovdagar. Mycket unga barn där som blandas med äldre ungdomar samt
unga vuxna.
Vad beslutades vid nattvandringen som genomfördes på Stenbacka? Anna Sunnetoft
bjuds in till kommande möte för att berätta vad som framkom samt få information
från ungdomarna inför kommande trygghetsvandring den 13/11.

Förslag på att till sommaren ha mer verksamhet ute.
Hur kan vi hitta nya platser att låta ungdomarna mötas på.
Det är många unga som vill mötas ute men inte har några andra bra ytor. Har de
mopeder exempelvis så vill de inte lämna dessa utan ha dem i närheten. Skolgården
har blivit en plats att mötas på. Tyvärr sker skadegörelse samt att det förekommer
alkohol
Nelly: Trygghetsfrågan viktig. Vi behöver en annan mötesplats.
Ungdomsrådet får i uppdrag att besöka en fritidsgård inför nästa möte för att sedan
dela med sig av sina upplevelser.
Samuel: Inför trygghetsvandringen lyfts följande platser som viktiga att besöka:
Mörrums livs, Mörrums pizzeria, Mörrumskola.
Belysning upplevs ganska dålig. Det känns otryggt. Även Bolsgården har platser som
upplevs på samma vis.
Albin: Inget.
5. Förslag och/eller input från klassen- stående punkt?
6. På gång i kommunen
7. Övrigt

Minnesanteckningar av Jenny Andersson, Folkhälsostrateg

