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Hej jag heter Charlotta och är 10 år.
Jag spelar Handboll, Fotboll och Padel. Min mamma är Handbollstränare och jag och mina
systrar spelar Handboll.
Handbollshallen tycker jag är för liten, för när vi spelar matcher så får vi inte ha publik för
att det är för trångt på läktarna nu när det är Corona. Kan ni bygga en ny Handbollshall för
det vore jättebra och då får vi ha publik när vi spelar match och jag får heja när dem andra
spelar match. Jag har ett förslag om att bygga en ny Handbollshall på parkeringen bredvid
scoutstugan. Det är också nära tågstationen och busstationen så då kan motståndarna åka tåg
och buss. Det är nära Centrum och Coop om man t-ex ska ha mat till matchen eller handla
något annat och det är nära för alla som bor i Bålsta. Om det är möjligt så vill jag gärna ha
en kiosk i den nya hallen. Ett förråd behöver vi till alla material som vi har till träningarna och
en klocka/timer för att se vad klockan är och matchtiden. Vi har en sådan klocka i
Gransäterhallen nu. Jag vill gärna ha en stor läktare till publiken. Detta är ett förslag som jag
tänkt länge på. MVH Charlotta Andersson#
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Gert f katutg vare

Dataskyddsförordn ngen Håbo kommun sam ar n d na personuppg fter syfte att erbjuda möj ghet att
ämna medborgarförs ag e er mot on v a e-tjänsten. V behand ar d na uppg fler med stöd av Art ke 6 1
e Dataskyddsförordn ngen, behand ngen är nödvänd g för att utföra en uppg fl av a mänt ntresse e er
som ett ed den personuppg flsansvar ges mynd ghetsutövn ng. Personuppg ftsansvar g för hanter ngen av
d na personuppg fter är Kommunstyre sen Håbo kommun. Läs mer om d na rätt gheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppg fter samt hur du kommer kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppg fler.
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