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Deltagare 
Det var 10 politiker 18 gruppledare 4 lärare och 55 ungdomar från gymnasie-, grund- och 
särskola som samlades på Aronsborg för att genomföra Demokratidagen den 1 december 
2010. Dagen började med frukost från 07:30 och själva programmet startade klockan 08:30 
med ett hälsningsanförande av kommunalrådet Agneta Hägglund. Därefter arbetade vi 
gruppvis i åtta grupper indelade årskursvis.  
 
Styrgrupp:  
Agneta Hägglund, kommunalråd (s)  
Joachim Westerlund, ungdomspolitiker (m), förhinder den 1 december 
Fredrik Anderstedt, ungdomspolitiker (s)  
Daniel Cramnell, ungdomssamordnare, Håbo kommun  
Johanna Sellberg, ungdomssamordnare, Håbo kommun  
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Koordinator, Håbo kommun  

 

Metoden – Framtidsverkstad 
Den metod vi använder oss av på Demokratidagarna är modellen Framtidsverkstad. 
Framtidsverkstad som metod syftar till att få människor med olika bakgrund, infallsvinklar 
och perspektiv att formulera gemensamma visioner för att arbeta fram konkreta 
handlingsplaner som vilar på gemensam grund. En framtidsverkstad leder ofta till oväntade 
idéer och kreativa lösningar. Metoden bygger på en gemensam grundsyn om människors lika 
värde.  

Framtidsverkstad är en demokratisk och pedagogisk metod för att belysa, synliggöra och 
fokusera på gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer hos en grupp 
människor. Metoden är utvecklad av framtidsforskaren Robert Jungk i Tyskland på 1960-
talet. Den har sedan dess använts av samhällsarbetare som ett led i att finna alternativa 
metoder för utveckling av föreställningar om framtiden baserade på den enskilde människans 
aktiva medverkan. Under Demokratidagarna använder vi oss av en förenklad variant av 
modellen.  

 

Kritikfas 

Inledningsvis börjar arbetsgrupperna med kritikfasen. Alla kommer med förslag på det som 
man anser vara dåligt, det som saknas eller det man är missnöjd med. Alla synpunkter skrivs 
ner på blädderblock. Sedan prioriteras deltagarnas värstalista fram. Det görs genom att varje 
deltagare med hjälp av klisterlappar ”pluppar” de värsta synpunkterna. Detta år hade flickor 
gröna pluppar och pojkar gula. Detta för att se om det finns skillnader mellan deltagarnas 
synpunkter beroende på kön. Eftersom gruppindelningen utgick från årskurstillhörighet blev 
könssammansättningen i grupperna mycket ojämn. Vi avser ta hänsyn till det i den vidare 
handläggningen. 
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Bild: Kevin Welch 

Visionsfas  

Efter kritikfasen kommer sedan visionsfasen. Istället för att kritisera får nu deltagarna 
presentera sina drömmar och önskemål om hur det ska se ut gällande Fritid för ungdomar i 
Håbo. Alla förslag skrivs ner på ett blädderblock som bildar en bästalista. Förslagen 
prioriteras med hjälp av klisterlappar. 

 

Handlingsfasen  
Efter värsta- och bästalista kommer handlingsplansfasen. Gruppen går igenom hur värstalistan 
ser ut och jämför med bästalistan. Finns det gemensamma nämnare? Någon röd tråd? 
Likheter? Deltagarna funderar över hur listorna ser ut och vad som beskrivs. 
De förslag/idéer som får flest pluppar går gruppen vidare med genom att utarbeta en eller flera 
handlingsplaner, genom att välja ut en/eller flera saker från bästalistan. Frågeställningarna 
som leder fram till hanlingpslanen är:  
VAD ska göras, HUR ska det gå till, VEM ska göra det och NÄR. En av målsättningarna är 
att skapa en idébank utifrån dagens tema och stärka ungdomars delaktighet i 
samhällsutvecklingen. Totalt under dagen gjordes 18 stycken handlingsplaner. Dessa 
handlingsplaner följs upp onsdag den 19 januari 2011 i kommunhuset mellan kl. 13:00-15:00. 
 

 Nästa års tema 
Avslutningsvis diskuterades nästa års tema i grupperna. Dagen avslutades med att rösta om 
nästa års tema före det att man åt en lite senare lunch. 
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  VÄRSTALISTOR 
GRUPP NR: 1 
NR Vad är det värsta?  Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Dålig simhall 5 1 4 
2 Få ställen att cykla på 4 0 4 
3 Bussar håller inte tiden 3 2 1 
4 Det finns inget ställe att köra cross/ 4- hjulig på 3 0 3 
5 Bålsta – Bro tillägget 2 2 0 
6 För få hopp/rails i Teknikbacken       2 1 1 
7 BGK har inget eget ställe 2 2 0 
8 Åldersgräns på energidryck 2 1 1 
9 Ingen uthyrning av cyklar 2 0 2 
10 Kontantbetalning på bussar försvinner 1 1 0 

 

GRUPP NR: 2 
NR Vad är det värsta?  Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Tråkig simhall inget att göra 4 2 2 
2 Skrot under hopptornet vid Ekilla 4 2 2 
3 Vuxna bryr sig inte tillräckligt om ungdomar 3 0 3 
4 Dåliga gränser för att få busskort 2  1 1 
5 Inga bussar till Vibyäng eller Lastberget 2  2 0 
6 Mycket skadegörelse       1  0 1 
7 Skolkortet slut 17:00       1  1       0 
8 Man vid åsen som frågar om man vill följa med       1        0       1 
9 Dålig information om verkstan       1        0       1 

 
GRUPP NR: 3 
NR Vad är det värsta?  Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Dålig gatubelysning (bl.a. östra Myrskäret) 7 4 3 
2 Konstgräsplanen blev aldrig klar 6 3 3 
3 Tråkig simhall 5 3 2 
4 Otrevliga busschaufförer / Dålig koll på turerna 5 2 3 

 
GRUPP NR: 4 
NR Vad är det värsta?  Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Saknar festlokal 5 5 0 
2 Bussen till Krägga och Skokloster går för sällan 

Sura busschaufförer 
5 5 0 

3 Shopping - kläder          4          3          1 
4 Finns inga skidresor med avgång från Bålsta          3          1          2 

5 Dåligt utbud med idrottsmaterial        2        1          1 
6 Simhallen är inte så rolig           1          1          0 

7 Kalmarsandsstranden ofräsch        1          1          0 
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Bild: Kevin Welch 

 
GRUPP NR: 5 
NR Vad är det värsta?  Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Få platser att chilla på ute 5 3 2 
2 Bålstatillägget dåligt 5 3 2 
3 Vi kommer ingenstans utan bussar 5 5 0 
4 Många omoderna mötesplatser (sim-, ishall, bio) 3 3 0 
5 Inget kvällscafé 2 0 2 
6 Omodern ofräsch ishall          1 1 0 
7 Tråkigt runt centrum 1 0 1 
8 Saknar rabattkort för studenter 1 1 0 
9 Ingen konst ute 1 1 0 
10 Dålig kommunal hemsida 1 1 0 

 

GRUPP NR: 6 
NR Vad är det värsta?  Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Bålstatillägget 14 8 6 
2 Bygg ut centrum 6 4 2 
3 Ishallens tak läcker 4 0 4 
4 HM, din sko, fler affärer 4 4 0 
5 Ungdomsgård borde vara öppen längre 1 1 0 

 
GRUPP NR: 7 
NR Vad är det värsta?  Total Tjej Kill 
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pluppar pluppar pluppar 
1 Ingen crossbana eller uthyrning av crossar 6 0 6 
2 Inomhusställen saknas 3 0 3 
3 Bålstatillägget på pendeln ska bort 3 0 3 

 

GRUPP NR:8 
NR Vad är det värsta?  Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Saknar shoppingbutiker i centrum ( kläder) 4 2 2 
2 Att BcJF café är för alla, trångt under skoltid 3 3 0 
3 Att man inte får betala med kontanter på bussen 3 3 0 
4 Att konstgräsplanen saknar värmeslinga 2 2 0 
5 Ingenstans att vara på helgerna 2 2 0 
6 Verkstan är tråkig          2 1 1 
7 Dåligt musikval på konserterna 2 1 1 
8 Saknar åldersindelning på Verkstan 1 1 0 
9 Bussen fungerar inte/går sällan på helgerna 1 1 0 
10 Att det kostar extra och åka pendel till Bålsta 1 1 0 

 
  BÄSTALISTOR 
 

GRUPP NR: 1 
NR Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Cykelställe / park 3 0 3 
2 Åka buss med kontanter 3 1 2 
3 Ta bort tillägget på pendeln 2 1 1 
4 Basketklubb 2 1 1 
5 Sjö med inplanterad fisk 2 0 2 
6 Ställe med Foam pit Trampolin        2  0 2 
7 Fler fester i verkstan 1 0 1 
8 Fler affärer 1 1 0 
9 Tivoli 1 1 0 
10 BGK en egen hall 1 1 0 

 

GRUPP NR: 2 
NR Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Gränsen för busskort bör bli kortare 7 2 5 
2 Rusta Ekillabadet / högre hopptorn 4 2 2 
3 Behåll kontant betalning på bussarna 2 1 1 
4 Renovera simhallen + fler aktiviteter 2 0 2 
5 Rensa bort allt skräp under hopptornet 1 1 0 
6 Riktig asfalt på vägarna i Skokloster          1 0 1 
7 Förbättra vägarna på åsen 1 1 0 
8 Bätre bussförbindelser – Hagviken 1 1 0 
9 Att polisen är ute mer och är synliga på dagen 1 0 1 
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GRUPP NR: 3 
NR Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Laserdoom - Lasergame 11 3 8 
2 Bättre Bio – utbudet 7 3 4 
3 Fler musikarrangemang 4 4 0 
4 Renovering av simhallen 4 2 2 
5 Konstgräsplanen bör färdigställas 4 1 3 

 

GRUPP NR: 4 
NR Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Nattcafé öppet till 01 – 02 11 8 3 
2 Utveckla Bioborgen – nyare filmer, fler visningar, 

fräschare lokal 
8 7 1 

3 Vill ha en motorbana 3 3 0 
4 Bättre relation till poliserna 2 2 0 

 

GRUPP NR: 5 
NR Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Bättre kvällskafé 5 2 3 
2 Förbättra Håbobussarna 5 5 0 
3 Förbättra utemiljö och parker 4 3 1 
4 Utsmycka Håbo med konst 3 3 0 
5 Ta bort Bålstatillägget 3 1 2 
6 Modernisera fräscha upp anläggningarna inne/ute          3 3 0 
7 Bättre och fräschare vänthall – uppe och nere 2 1 1 
8 Plats för Graffiti 1 1 0 
9 Fridegårdskort för alla studenter 1 1 0 
10 Förbättra bredbandet i Håbo 1 0 1 

 
GRUPP NR: 6 
NR Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Mc Donalds 8 5 3 
2 Äventyrsbad 7 6 1 
3 Paintball och Lasergame 7 5 2 
4 Ar caster hall 6 1 5 
5 Utomhuspool 4 3 1 

 
GRUPP NR: 7 
NR Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Crossbana i grustaget 4 0 4 
2 Ungdomsgård för äldre – 15-17 åringar 4 1 3 
3 Folkdansklubb för ungdomar 3 2 1 
4 Idrottshall för spontanidrott som ej är knutet till 

föreningar 
3 0 3 
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GRUPP NR: 8 
NR Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Total 

pluppar 
Tjej 

pluppar 
Kill 

pluppar 
1 Kvällsöppet café för ungdomar 5 5 0 
2 Kunna betala med pengar på bussen. 3 3 0 
3 Ski Park 3 2 1 
4 Ny inomhusplan med konstgräs till fotbollen. 2 2 0 
5 Ungdomskort på gym. 2 2 0 
6 Fritidscenter med allt-i-ett (studio, dart, fik, 

biljard, datortek-LAN,  sitta inomhus och vara) 
       2 0 2 

7 Att BcjF skolcafé endast är för elever (och 
lärare) på skoltid. 

2 2 0 

8 Bussarna går oftare, längre och billigare. 1 1 0 
9 Åldersindelade fritidsgårdar. 1 1 0 
10 Anslagstavla med info, att - göra, vem skall jag 

prata med,  för ungdomar. 
1 1 0 

 

                            Bild: Kevin Welch 

 

HANDLINGSPLANER 
 
GRUPP NR: 1 

 
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1. Fler Fester på Verkstan 
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2. Dirtbana med jord och träkickar med tillhörande landningar. Drop och olika  
slingor med olika svårighetsgrad.  

3. Basketklubb i Bålsta. 
VARFÖR - ska det göras? 

1. Ha någon aktivitet att kunna göra på helgerna. Ha någonting att längta och 
komma till. 

2. För att slippa långa resor till stan, slippa bli bortskjutsad från ställen man byggt  
på och för att sätta folk i aktivitet!  

3. Så att man slipper pendla utanför Bålsta. Vi tror det finns ett stort intresse. 
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

1. Sätta ihop en grupp med ungdomar och ansvariga för Verkstan. 
2. Kontakta bildningsnämnden, kontakta LEADER om pengar/ Fredrik 

Anderstedt, marknadsbolaget och en ungdomsgrupp som är med och planerar. 
3. Kontakta ”föreningsbasen” som kan annonsera och få in intresseanmälningar. 

NÄR - ska det göras? 
1. Så snabbt som möjligt! 
2. Till sommaren.  
3. Så snart som möjligt. 

HUR - kan det göras? 
1. En grupp av ungdomar och ansvariga som har mandat att bestämma om 

aktiviteter m.m. Att ungdomarna får vara mer delaktiga i beslut. 
2. Skapa en förening, helst få med föräldrar som kan hjälpa till att driva frågan. 

Kontakta firmor för material.  
3. Genom kontakt med ”föreningsbasen”, som annonserar. 

VAR - ska detta ske? 
1. På Verkstan 
2. Åsen bakom station eller kanske Vibyspåret. 
3. I de hallar med linjer och korgar som finns i Bålsta.  

 
GRUPP NR:2 
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1. Gränsen för busskort bör bli kortare. Man bör även ta hänsyn till säkerheten – 
hur mycket trafik och dylikt det är på vägen till skolan.  

2. Behåll kontantbetalningen på bussarna. 
3. Rusta Ekillabadet 

VARFÖR - ska det göras? 
1. Många är oroliga för att barnen ska skadas.  
2. För att alla inte har möjlighet att köpa biljett på annat vis.  
3. Det är skitigt och ofräscht. 

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1. Kommunen i samverkan med Uppsala Länstrafik (UL).  
2. Kommunen och UL. 
3. Lämnas för åtgärd till Miljö och teknikförvaltningen, kommunstyrelsen och 

fritidsförvaltningen, allas ansvar Charlotta följer upp.  
NÄR - ska det göras? 

1. Snarast 
2. Snarast 
3. Innan sommaren börjar. 

HUR - kan det göras? 
      1.   Kommunen tar kontakt med UL och löser frågan.  
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      2.   I samtal mellan kommun och UL 
      3.   Bättre städning, ordna med cykelställ, högre hopptorn och förvaring.  
VAR - ska detta ske? 

1. Gäller hela Håbo kommun.  
2. Kommunen kallar till ett möte i frågan.  
3. Inom förvaltningarna och föras upp till politiskt beslut vid behov. 

 
 
Bild: Kevin Welch 
 
GRUPP NR: 3 
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1. Bättre/större utbud på Bion.  
2. Bättre gatubelysning – bland annat på Östra Myrskäret, Hagviken. 

VARFÖR - ska det göras? 
1. Fler filmer som riktar sig till ungdomar. Fler premiärfilmer till bion. Det är långt 

att åka till andra biografer. Det blir dyrt. Det är miljövänligare att se filmerna i 
Bålsta.  

2. Vi vill öka säkerheten, tryggheten och minska brottsligheten. 
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

1. Politikerna någon ansvarig på kommunen – fritid och kultur med flera.  
2. Miljö- och teknikförvaltningen, de som bor i området och politikerna. 

NÄR - ska det göras? 
1. Så snart som möjligt (det är biotider nu) Vi vill ha besked sista januari. 
2. Så snart som möjligt eftersom det är mörkare tider nu.  

 
HUR - kan det göras? 

1. Ett samarbete inleds med SF av den ansvarige för filmvalet i Bålsta biograf. 
Ungdomarna kan få vara med och påverka filmvalet. Exempelvis genom att man 
på Håbos hemsida kan gå in och rösta/komma med förslag på filmer. 
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2. Genom ett medborgarförslag, underhåll av de lampor som redan finns. Få 
finansiering genom att släcka onödiga lampor i kommunala byggnader under 
helger och nätter, för att få pengar till underhåll och ny behövlig belysning. 

VAR - ska detta ske? 
1. Borgen.  
2. Där det saknas bebyggelse och där underhållet är eftersatt på redan befintliga 

lampor. 
 

GRUPP NR: 4 
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1. Kvälls och nattcafé 
2. Shopping 
3. Bioborgen 
4. Busstrafiken 

VARFÖR - ska det göras? 
1. Socialt umgänge. 
2. Slippa åka till andra städer/locka folk till Håbo Kommun. 
3. Slippa åka /ekonomiskt att slippa åka, nyare filmer. 
4. Större rörlighet på kvällar och helger. 

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1. Caféet ska rikta sig till ungdomar över 15 år och vara öppet efter 22:00. 
2. Investerare 
3. Alla barn ungdomar och vuxna. 
4. Kontakt bör tas med UL. 

NÄR - ska det göras? 
1. Så fort som möjligt. Öppet till 02:00 fredag och lördag. 
2. ASAP 
3. ASAP 
4. Vardagar till 22:00, helger till 02:00 bussar bör då gå till ytterområdena. 

HUR - kan det göras? 
1. Kommunen i samarbete med ungdomar. 
2. Kommunen – marknadsavdelningen. 
3. Kommunen 
4. Kommunen i samarbete med UL. 

VAR - ska detta ske? 
1. Centrum, nära stan. 
2. Centrum 
3. Bioborgen 
4. Från centrum och hem. 

 
GRUPP NR: 5 
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1. Attraktiva mötesplatser som är öppna även på kvällar och helger, ett 
aktivitetshus. Här ska ingå kvällskafé – biljardhall – graffitiplats – ej i skolan – 
spelhall – åldersindelad – ej alkohol eller droger – klättervägg. 

2. Billigare och samma taxa i Håbo. Utöka tillgänglighet och turtäthet. Öka 
säkerheten/bälte/alkolås/spypåsar – modernisera bussarna och gör dem 
tillgängliga för funktionshindrade. 

VARFÖR - ska det göras? 
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1. NGT att göra utanför skolan, från 16 år och uppåt. Chilla/hänga/göra, attraktiva 
händelser - miljö design. Ju längre från centrum desto mer attraktivt– skapar 
arbetstillfällen. 

2. Bättre miljö, buss framför bil. Ökad frihet och mer aktivitet - tryggare miljö. 
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

1. Starta ett ungdomsråd/grupp/företagare/politiker/tjänstemän 
2. UL och kommunens upphandlare. En kommunikationsgrupp där ungdomar och 

politiker/tjänstemän deltar/Charlotta/Håkan får uppdraget att starta ett 
ungdomsråd. 

NÄR - ska det göras? 
1. Planering starta första eller andra kvartalet 2011 
2. Efter årsskiftet tillsätts kommunikationsgruppen. 

HUR - kan det göras? 
1. Söka sponsring/2ND Hand/anslag. Måste ha en lokal – finansiering –studiebesök 

på andra platser. 
2. Parterna möts och träffas när grupperna är formerade i början av 2011. 

Politikerna är ansvariga för att sammankalla gruppen. 
VAR - ska detta ske? 

1. Centralt – ej i skolan (vi vill lämna skolan på kvällen) 
2. I Håbo Kommun 

 
GRUPP NR: 6 
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1. Vi vill avskaffa Helg - Bålstatillägget. 
2. Vi vill att det öppnas en spelhall i Bålsta. 
3. Vi vill att det ska öppnas ett äventyrsbad och paintball / laserdome /lasergame, 

någonstans i kommunen, samt utomhusäventyrsbad. 
VARFÖR - ska det göras? 

1. Det blir dyrt i längden! Dyrt om man går i skolan utanför kommunen. Svårt att 
ta sig någonstans. 

2. Ungdomar vill ha mer att göra. Bålsta blir roligare och kommunen får in pengar. 
3. Mer att göra för ungdomar. Sätter Bålsta på kartan, dra in pengar till 

kommunen. Renovera simhallen. 
 
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

1. SL, Bålsta kommun – politiker och tjänstemän. 
2. Ungdomar tillsammans med  kommun och politiker. Skaffa sponsorer. Prata 

med olika spelföretag. 
3. Kommunen och politiker. 

NÄR - ska det göras? 
1. Så snart som möjligt. 
2. Så snart som möjligt. 
3. Så snart som möjligt. 

HUR - kan det göras? 
1. Politikerna får fatta beslut 
2. Prata med folk som kan hjälpa till. Sponsorer olika pengar ex. LEADER. 
3. Kommunen kan hjälpa till – söka olika bidrag – olika sponsorer. 

VAR - ska detta ske? 
1. Bålsta station och kommun. 
2. En lokal, dit man kan ta sig, nära centrum. 
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3. I Bålsta. Bygg ut simhallen eller bygg helt ny. 
 
GRUPP NR: 7 
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1. Ett ställe där man kan spela musik när man vill, på raster eller efter skolan. Så 
att man även kan spela in i fall man vill. 

2. Crossbana 
VARFÖR - ska det göras? 

1. Så att man kan vara kreativ och ha något att göra efter skolan eller under raster. 
2. Så man inte behöver köra olagligt. 

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1. För musikintresserade, skolan kan bidra med instrument, för kulturell utveckling till 

barnen. Någon som kan hålla koll på rummen så att inget förstörs, ex. de som jobbar 
i fiket BCJF. 

2. Ungdomar som är aktivt intresserade av crossåkning, föräldrar som är trötta på att 
köra fram och tillbaka. Sponsorer, företag med crossrelation. 

NÄR - ska det göras? 
1. Så fort som möjligt! 
2. Inom mandatperioden. 

HUR - kan det göras? 
1. Genom att ha instrument som behövs, man har redan lokalerna, bidrag så att 

lokalerna och instrumenten kan upprätthållas. 
2. Med hjälp av frivilliga, byggföretag. Studiebesök på andra crossbanor för att få 

idéer om hur man ska lägga upp det hela. Det behövs också en arbetsgrupp för 
att gå vidare med förslaget. 

VAR - ska detta ske? 
2. BCJF, det är närmsta, största skolan med de bästa förhållandena. 
3. Ett ställe som ligger isolerat så att ljudnivån inte stör, men nära Bålsta – måste 

vara lättillgängligt! Ex. grustaget åsen. 
 
GRUPP NR: 8 
VAD - vill vi utveckla / göra?  
      1.   BcJF skolcafé skall vara bara för elever (och lärare) under skoltid.  
      2.   Kvälls/Nattöppet (till ca kl. 03 fre-lö, lov etc.) café för ungdomar. 
VARFÖR - ska det göras? 

1. Vi får inte plats och har ingen annan stans att vara på under rasterna.  
2. En samlingsplats i stället för att dra runt ute. Våra föräldrar blir trygga. 

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1. Skolans elever och lärare. 
2. Alkohol och drogfritt, lägsta ålder 15 år (inga vuxna). 

NÄR - ska det göras? 
1. NU! 
2. NU! 

HUR - kan det göras? 
1. Prata med rektorn.  
2. Försöka få ett företag att driva. Kanske i samarbete med UF? 

VAR - ska det ske? 
1. BcJF café.  
2. Centralt, EJ Verkstans. 
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         NÄSTA ÅRS TEMA 
 
Följande förslag inkom på tema för nästa års demokratidag 2011: 

• Aktiviteter, 4 röster 
• Miljö och hälsa, 7 röster 
• Allmänt i min kommun/Håbo, 5 röster 
• Min skola, 1 röst 
• Mitt liv utanför skolan, 2 röster 
• Min framtid, 19 röster 
• Ungdomsjobb, 5 röster 
 

Nästa års tema blir - Min framtid 
 

 
Bild: Kevin Welch 

  UTVÄRDERING 
De som hade möjlighet att stanna kvar efter lunchen hade följande reflektioner av 
dagen: 
Sånt vi kan behöva ändra 

 Vi behöver ha ett bättre mottagande på morgonen 
 Politiker får lätt en framträdande roll, det är viktigt att dagen är en dag där vi 

lyssnar på ungdomarna 
 Varför inte blanda årskurserna men uppdelat grundskola – gymnasieskola, då 

kan vi kanske uppnå en bättre könsfördelning 
 Det behövs bättre framförhållning kring vilken gruppledare man ska 

grupparbeta med. Det måste finnas fler reserver om någon blir sjuk eller inte 
kan komma på grund av jobbet. 

 Dagen började för tidigt, den blev för lång vi blev trötta 

 14



20101222 Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Sammanställning Demokratidag 1 december 2010  

 15

 Flickor Pojkar – onödigt -  minoritetsröster - jämnare grupper 
 Börja senare – kaffe och macka mitt i – ät frukost hemma – avsluta med lunch 
 Svårt få hit elever från Skokloster  
 Be SO lärarna samordna – bättre information från rektorerna – bättre 

information till eleverna – så att de vet vad de ska göra och ge tid att förankra i 
klassen 

 Låt även eleverna utvärdera – enkel enkät 
 Effektivisera morgonen - långt med en timmas frukost 
Det som var bra 
 Helt enkelt en bra dag 
 Jättenöjd - bra och kreativa ungdomar 
 Superduktiga gruppledare 
 Bra men gärna lite kortare 
 Lärorikt ungdomarna är realistiska och kloka 
 Företeelsen är guld värd 
 Riktigt bra dag – att vi tar ungdomarna på allvar  
 Det finns en ömsesidig respekt 
 Det var bra och fokuserat på uppgiften 
 Bra arrangerat – bra mallar och metod 
 Lokalerna fungerade bra – vi fick gott bemötande av personalen och 

ungdomarna skötte sig utmärkt 

 
Bild: Kevin Welch 
 

       
 
    


