Lämna ett medborgarförslag till Håbo
kommun (Inskickat)

Verktyg

Ärendenummer: 1504

*
Inskickat:

2022-05-10 09:13 av Madelene Elisabeth Ottnargård

Handläggare:

p Jessica Thorsell (jestho01)

S

Visa ärende

o

Ärendehistorik

m

Meddelanden (0)

i

Interna noteringar (0)

1. Inlämnat av

Inlämnat av*

Personnummer

För- och efternamn
Madelene Elisabeth Ottnargård

Adress

Postnummer och ort

2. Förslag

Ditt förslag*

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå vad du menar.

Hej
Jag heter Madelene och jobbar på en skola här i Bålsta. Jag har en tanke på hur man skulle kunna fånga upp ungdomar som driver omkring i
centrum. Detta skulle vara en satsning som kommunen och ungdomarna skulle vinna på långsiktigt.
Det jag skulle vilja göra tillsammans med kommunen och skolorna runt om i Bålsta är att starta en öppen verksamhet/ungdomsgård.
Min tanke är att man skulle hålla till på en skola, förslagsvis den skola jag jobbar på.

_

När man lämnar lågstadiet skulle man då gå över till en öppen verksamheten där man skulle kunna tillsammans med personalen ha tex. någon form
utav hemkunskap, besöka simhallen, skateparken, göra utflykter, baka sitt mellis, göra läxor, filmkvällar, pyssel mm.
Personalen där skulle vara deras förebilder (hänga tillsammans) för de finns ganska många barn och ungdomar som saknar föräldrar som engagerar
sig, som har råd eller tid för sina barn.
Detta skulle vara för att fånga upp dom och att kommunen är beredda på att satsa på detta i stället för att man ska betala för tex. trasiga
fönsterrutor.
Skulle detta fungera så är också tanken att man utökar till att de ska vara öppet på fredag och lördagskvällar. Man skulle du kunna ha filmkvällar,
taco kvällar, baka, spela spel, hitta på roliga saker tillsammans. Allt för att fånga upp dom.
Så den öppna verksamheten kanske är från 4an-6an. (öppen någon kväll i veckan för dom)
Sen skulle de vara öppet kvällstid från 6an-9an. samt fredagar och lörsdagskvällar. Olika tider beroende på ålder.
Folk som skulle jobba där är folk som redan jobbar på skolan.
Jag skulle gärna vilja träffas för att prata om idén.
Hoppas på återkoppling / Madde
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