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Plats och tid Rådhussalen, kl. 16:15 – 17:45 

Deltagare Ebba Svensson Ungdom Väggaskolan  
Elisar Albuhaisi Ungdom Väggaskolan  
Natalie Nilsson-Jurovaty Ungdom Väggaskolan  
Lova Malmros Ungdom Väggaskolan  
Samuel Stenfelt Ungdom Väggaskolan  
Agnes Savmyr-Olsson 
Hugo Clarin 
Albin Jensen 
Adam Risberg Jönsson 

Ungdom Väggaskolan  
Ungdom Stenbackaskolan 
Ungdom Väggaskolan 
Fritidsledare 

 

 
Jenny Andersson 
Anna Sunnetoft 

 
Folkhälsostrateg  
Kommunsekreterare  

 
 

 

Övriga Lena Jarl Hellgren                             Planarkitekt  
Jeanette Conradsson                        Planarkitekt   
 

Paragrafer §§ 1-3  

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande   
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 2 Workshop ”Rörelsefaktor” rörande planprogram för Janneberg-Duveryd 
 
Rådets beslut 
 
att ta workshopen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Planarkitekterna Lena Jarl Hellgren och Jeanette Conradsson håller en workshop med 
hjälp av verktyget rörelsefaktor. Som studieobjekt har man valt planprogrammet för 
Janneberg-Duveryd som håller på att tas fram och ungdomsrådets synpunkter är 
värdefulla för det fortsatta arbetet med att främja olika typer av rörelse i det aktuella 
området. Fokus under workshopen är rörelsetyperna organiserad idrott, 
självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter. 
 
Upplägget för workshopen är följande: 
 

• Kort presentation om verktyget Rörelsefaktor och om den planerade stadsdelen 
Janneberg-Duveryd 

• Workshop i grupper, där varje grupp får en (eller två, beroende på gruppernas 
storlek) rörelse att jobba med 

• Grupperna presenterar sina resultat 
• Gemensam sammanfattning 

 
Ungdomarna delas in i tre grupper för workshopen. Varje grupp redovisar det de kommit 
fram till. Se bifogad sammanställning av workshopen.   
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§ 3 Övrigt 
 
Rådets beslut 
 
att alla till nästa möte ska läsa igenom underlaget till detaljplanen för stationsområdet.  
 
Sammanfattning 
 
Jeanette Conradsson informerar om att detaljplanen för stationsområdet är nu ute på 
samråd och bjuder in ungdomarna till att lämna synpunkter på den. Det bestäms att 
ungdomsrådet inför nästa möte ska läsa igenom underlaget till detaljplanen för 
stationsområdet för diskussion på mötet. Rådet ska därefter lämna ett yttrande till 
stadsbyggnadskontoret rörande detaljplanen.  
 
Länk till detaljplanen: 
 
Nu kan du tycka till om detaljplanen för stationsområdet - Karlshamns kommun 

https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/nu-kan-du-tycka-till-om-detaljplanen-for-stationsomradet/

