
1 

 
Anette Pettersson Faye, Enhetschef 
Kommunstyrelsens förvaltning 
e-post: anette.pettersson-faye@habo.se 
tel: 0171-52956 

Minnesanteckning demokratidagen 2018 
Närvarande: 
Fridegårdsgymnasiet - 20 elever. 
Futurum - 18 elever.  
Gransäter - 10 elever. 
Gröna Dalen - 10 elever. 
Läraskolan - 4 elever. 
Potentia Education - 4 elever. 
Västerängen - 10 elever. 
Ungdomsrådsrepresentanter. 
Politiker - sd, m, mp, v, c och s. 
Tjänstepersoner – kommundirektör, verksamhetschefer skola, kultur- och livsmiljö, pedagoger/rektorer 
från samtliga närvarande skolor, hälsopedagoger från Hälsoäventyret, samhällsplanerare, polis, fritids 
och kultur personal, kommunikatör.  

Inledning 
Moderatorerna Elin Larsson och Bashir Atai som arbetar som ungdomsledare på K5 (fritidsgården Kal-
marvägen 5) och stödjare för Ungdomsrådet hälsade alla välkomna. 
Kommunalråd Liselotte Grahn Elg, inledde dagen och lyfte fram att Demokratidagen fyller 10 år i år.  
 
Information 
Presentation av alla deltagaregenomfördes och en namnförslagstävling utlyses gällande namn på ung-
domsbidraget.  

Skolans demokratiuppdrag 
En presentation gavs sedan av de olika högstadie- och gymnasieskolornas elever om sitt elevinflytande-
arbete i respektive skola.  
Ungdomsrådet berättade om sin verksamhet under året och utmanade alla i kahoot (digitalt responssy-
stem via mobiltelefon). 
Därefter följde en fördjupad gruppdiskussion och presentation i smågrupper. Närvarande politiker och 
tjänstepersoner presenterade sig och i grupperna diskuterades ”vad betyder kultur och fritidsfrågor för 
mig?”. 
 
Vad är Kultur och Fritids frågor egentligen?  
Hans Martin Akleye, Avdelningschef Kultur och Livsmiljö gav svar och berättade om kultur och fritids-
frågor. 

Socialkunskap en föreläsning 
Pa Modou Badjie, föreläsare och deltagare i Panetoz föreläste om vikten av social kunskap och att vara 
medmänsklig. 

Lunch 
En fantastisk lunch serverades på Lastberget. 

Grupparbete 
Efter lunch gavs det en introduktion till eftermiddagens grupparbete. 
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Projektledare Erica Månsson och Alexandra Nylén gav inputs till diskussionen kring det nya Kulturhuset. 
Anette Pettersson Faye enhetschef ung& hälsa, förening & anläggning på Avdelningen Kultur och Livs-
miljö gav inputs till diskussionen om planering av en ny simhall. 

Grupparbetet genomfördes i 8 grupprum. Grupperna diskuterade den framtida simhallen och det fram-
tida kulturhus/bibliotek som ska byggas. Varje grupp fick fyra minuter var att återberätta vid återsam-
lingen om vad de kommit fram till i gruppdiskussionerna.  
 
Nya Simhallen  
Nedan en sammanställning av de 8 olika gruppernas resultat: 
 
Hur ska den nya simhallen utformas om du får bestämma? 
Restaurang/Kiosk- ska finnas både innanför och utanför receptionen/ingången till simbassängerna. Där 
ska gå att köpa mat och kunna ta med egen för att värma. 

Avdelningar i samhallen- olika avdelningar för spa, träning, äventyrsbad och barnbassänger. 
Attraktioner- rutschkanor, hopptorn, vågmaskin och klättervägg. 
Relax- spa, massage och bubbelpool. 
Pooler- baby, tävling, träning, lära sig simma och ute pool. 
Design- dekorativt, färger, belysning, öppet och lockande. 
Åldrar- anpassat för alla åldrar.  
Rehab- vattengympa och cykel i vattnet.  
Omklädningsrum- låsbara skåp, fler duschar, ”egna” duschar med draperier. 
Utlåning- handduk, badkläder och vattenflaskor. 
Gym- i anslutning till badet. 
Bastu- ångbastu och vanlig bastu. 
Övrigt- fler toaletter och fler låsbara skåp. 
 
Vad ska simhallen ha för aktiviteter? 
Alla åldrar- en aktivitet för alla åldrar tillsammans. 
Simskola- lära sig simma. 
Vattengympa- för alla åldrar. 
Fri lek- äventyrsbad, hopptorn, rutschkanor och klättervägg. 
 
Varför, motivera? 
Fler besökare- det kommer då finnas aktiviteter och bassänger som Håbobor åker till och för andra från 
andra städer att ta del av. 
Engagemang- fler skulle bli mer engagerade i simning och framförallt kommer ungdomar bli mer aktiva 
på sin fritid. 
Det saknas! - vi har inte det här i Håbo idag. 
 
Nytt Kulturhus/ bibliotek/mötesplats 
Nedan sammanfattning de åtta olika grupperna: 
 
Hur ska det nya kulturhuset utformas om du får bestämma? 
Idrottshall, inomhusträdgård för studier, tyst mötesplats, Danslokal, Replokal. 
Scen, Ateljéer, skrivare, och café i bibliotek, utomhus scen för konserter.  
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Stora och små rum, tysta grupprum för samtal, platser för allmänheten, rum specifik anpassade för de 
olika aktiviteterna. Scener i huset, nytt och fräscht bibliotek med nya sittplatser (möjligheter att sitta 
själv och i grupper och fåtöljer).  
Ska ligga centralt pga. tillgängligheten, datasalar, fönstertak naturligt ljus, inte modern ska vara klassisk, 
modern går ur tiden. Pingisbord, biljardbord, kiosk att handla i. Inredning och stil kan vara olika.  
Biblioteket ska ha många sköna platser, mer grupprum för ljudböcker. Mycket växter, många sköna få-
töljer önskas i ett studiehörn. Tillgång till datorer, gratis WI-FI. Kulturhuset ska innehålla café, biljard-
bord, pingisbord, game rum, pusselplats, läxhjälp, kid avdelning, olika avdelningar för olika åldrar, 
sporthall, dans rum, olika rum som man kan bara sitta och prata. Hyreslokaler, Whitebord, projektor, 
trygg miljö för olika åldrar, scen, teater, bio, ett ställe där man kan fika, restaurang. 
Modernt, högt tak och stora fönster, det ska synas vad som sker därinne, bara byggnaden ska vara värt 
att besöka, fasad av skärmar så att man kan byta bilder och förändra fasaden, rum/väggar i olika färger. 
Kulturhuset ska vara som ett aktivitetshus, en stor byggnad. Gärna Amerikanskt inspirerad. En våning 
med restauranger och våning med aktiviteter. Det ska kännas välkomnande. Musik ska kunna spelas 
högt. Mysig bra stämning, lite som en hotell hobby med skilda avdelningar för olika åldrar. Mycket fär-
ger, tillgänglig för alla. Det ska vara nattöppet, helst öppet dygnet runt och bemannad av unga persona-
ler.   
 
Vad ska kulturhuset innehålla för aktiviteter? 
Studio, läsa, ”språk del” ta del av språk som en är obekant med, läsa lyssna och prata. Språkcenter som 
mötesplats. Konst, musik, teater, fler konstformer, vissa tider är det kanske aktiviteter vissa tider bak-
ning.  
Restaurang som erbjuder olika måltider när det gäller mat och dryck. Möjlighet att ta tillvara på varand-
ras kulturer ska ges.  
Spegla kommunen i form av föreläsningar. Café med biljard, pingisbord, en mötesplats för olika åldrar 
med dans, musik och en scen. Omklädningsrum, restaurang, gym, bio.  
Idrottsanläggningar, butiker, biosalong, bibliotek, bowling, fika och skyttebana. Pilbågebana, E-sport 
anläggning, sportbar med stora tv skärmar, spelhörna och piano musik.  
Teaterkurser, samarbetslösningar, samtal om kroppen, om tobak och alkohol, matlagning, flera olika 
språk och en teknisk verkstad. 
Idrott och sport, många olika sporter i olika lokaler, stor spegelvägg, en boxningsring, filmkväll, t.ex. 
rösta fram en film från Netflix. Kreativa aktiviteter som måla och skapande. Äldre bingo, laga olika mat-
rätter från olika länder, sitta och äta tillsammans, dela med sig.  
 
Varför Motivera? 
Kul att vara där istället för hemma, bra ställe att plugga på och hitta intressen och kompisar. 
Tillgänglig för många intressen och behov, en mötesplats för många. Modernt byggt går ut tiden.  
Arena där olika grupper möts, upplevelsen är viktigt, för att alla ska känna sig välkomna. 
Olika avdelningar för olika åldrar för att ungdomar ska vilja gå dit. Allt ska finnas på samma ställe.  
För att man ska ha alternativ på saker att göra. Viktigt att ungdomar får vara med i processen.  
För en bättre sammanhållning, Håbo är en idrottskommun, alla har möjligheten att sporta oavsett vad. 
Sport, idrott och kultur är bra för folkhälsan.  
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Utvärdering  
En utvärdering skrevs skriftligen av ungdomar 

 

Utvärdering av vuxna deltagare

 

10 års jubileum 
Dagen avslutades med tårta för att fira Demokratidagens 10 års jubileum. 
 


