Anteckningar
Ungdomsråd
Tid:

20 september kl 13.00-15.30

Plats:

Fridolinsalen

Närvarande:

Felicia Nyman, Domarhagen

Ingrid Petersson, Johan-Olov

Sigrid Eriksson, Johan-Olov

Olof Petersson, Johan-Olov

Mattias Hägg, Johan-Olov

Elicia Eritz, Åvestadal

Fatema Abdo, Åvestadal

Nora Lassila, Karlfeldt

Linnéa Öberg, Karlfeldt

Max Nonnen, Karlfeldt

Rasmus Engstedt, Karlfeldt

Maryam Hussein Al Shareefi,
Karlfeldt

Ellen Hägg, Karlfeldt

Anna-Lotta Gustafsson, Karlfeldt Julia Larsson, Karlfeldt
Malin Grimfeldt, Sekreterare
Lars Isaksson, Kommunalråd
Stefan Palm, V-dala

Patrik Sundin, Avesta Vatten och
Avfall

Ärenden:
Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat
Dagordning
Dagordningen godkännes
Närvaro, Alla presenterar sig kort. Påminner om vikten av att anmäla
närvaro/frånvaro.
Om man ej anmäler sig i tid eller inte dyker upp utan att meddelat, kan man så göra vid max
tre tillfällen. Sedan förlorar man sin plats i Ungdomsrådet.
Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i augusti
Anteckningarna godkännes
Nya medlemmar- vilka skolor behöver tillsätta sina platser
Karlfeldt är fulltaligt +1 representant
Johan-Olov har tillsatt 2 nya representanter
Domarhagen saknar 3 representanter
Åvestadal saknar 1 representant
Malin har kontaktat rektorerna, och påminner de skolor som ännu inte fyllt sina platser.
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Lupp-Tidsplan för respektive skola. Ungdomsrådingar hjälper till på sin skola
Efterarbete Lupp- Ungdomsrådet bör ta del av resultatet och ta upp viktiga resultat.
Heldag i Bjurfors?
Tisdag 21 september åker Malin tillsammans med Nora och Rasmus till Åvestadal och JohanOlov för att kort informera eleverna och de pedagoger som skall genomföra Lupp om vikten
av undersökningen samt. På dessa skolor kommer representanter från Ungdomsrådet att
möta upp, vid informationen.
Torsdag 23 september åker Malin tillsammans med Nora till Domarhagen och Karlfeldt för
att kort informera eleverna och de pedagoger som skall genomföra Lupp om vikten av
undersökningen samt. På dessa skolor kommer representanter från Ungdomsrådet att möta
upp, vid informationen.
Det är verkar möjligt för Ungdomsrådet att ha en dag på Bjurfors, för att gå igenom Luppenkäten. De får sedan vara med och presentera för Kommunstyrelsen och Fullmäktige.
Gratis menskydd på alla skolor
Ungdomsrådet tycker att det ska finnas gratis mensskydd på alla skolor. Det borde finnas på
alla toaletter, men minst en toalett per skolbyggnad. Både tamponger och bindor.
Smedjebacken har infört detta på alla kommunala toaletter.
Lars tycker att det är bra. Lars har pratat med Apoteket och träffat tjejjouren Moa. Så det är
lite på gång.
Lars lägger in det som ett ärende från Ungdomsrådet.
Kollektivtrafik och skolskjutsar
Den fria kollektivtrafiken kostade tidigare 4,6 miljoner kr, 200 kr/invånare. Dessa pengar äts
nu upp av kostnader för busskort till skolbarn, men även busskort till individer med
försörjningsstöd.
Ungdomsrådet tycker att alla barn och ungdomar ska få fria busskort oavsett avstånd mellan
hemmet och skolan.
Ur ett föräldraperspektiv skulle det kännas säkrare att sätta sin 6-åring på en buss, än att
låta denne gå till skolan.
Att åka med buss känns tryggare än att gå.
Lars svarar att lösningen med den avgiftsfria trafiken var mycket bättre än att köpa
busskort. Det var dessutom billigare. S vill att den avgiftsfria trafiken ska finnas kvar. Det är
region Dalarna som ansvarar för busstrafiken, inte kommunen. Kurt tar även upp att det
finns en miljöaspekt med Ungdomsrådets tanke gällande avgiftsfria bussar.
Fria bussresor påverkar även barnens fritidsaktiviteter, då det annars kostar med resor.
Ungdomsrådets yttrande gällande medborgarförslag om Växtbaserad mat i Avesta
kommun
Malin bjuder in kostchefen för mer information, innan Ungdomsrådet yttrar sig.
Politikerna har ordet
Corona-information- vaccinering, viktigt för samhället med många vaccinerade.
Acasa bygg Dalergränd, bygger lägenheter
Hoppfulltboende 16 lägenheter
Konseptutvecklarna lönngränd, bygga lägenheter i Krylbo över 200 lägenheter
Älvnäs ska byggas lägenheter, Tebe-gruppen vill bygga radhus,
Även 14 parhus
Skvallertorget nya lägenheter och även badhustomten.
Två privata bolag vill bygga efter planen, för nya centrum.
I horndal skall fler bostadshus byggas, och fler villatomter på Mannheim.
Finns det behov av nya bostäder? Södra dalarna ligger bra till, nära till Mälardalen,
Stockholm. Efter pandemin är det många som vill bo större, och fler arbetar mer på distans.
Byggboom i Avesta, utvecklar Avesta kommun.
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Krylbo-dagen på lördag. Utvecklingen i Krylbo går åt rätt håll, ökad stolthet, mindre
arbetslöshet, mindre kriminalitet.
Kurt Kvarnström var med Gamla byn och invigde i fredags Skogsbo skola. Genomgång av
ventilation i skolorna. Bygger ut fordonsgymnasiet i Nordanö. Skolgårdar är på gång.
Markusskolan är på gång först. Skulle ha startat i somras, men ingen entreprenör ville ha
jobbet. Hade för mycket andra jobb. Sedan Bergsnäs, Krylbo osv… Hur ska skolgården
formas i Skogsbo efter byggnationen?
Rågen på förskolesidan är på gång. Moduler idag, men ska byggas ny skola där.
Trygghetsboende klart för inflyttning i juni, för 65+ vid gamla badhustomten. Industristaden
pågår ett arbete, att se över hur fler verksamheter som kan etableras i Koppardalen. Gamla
sulfaten har en byggnad som håller på att rasa ihop, som egentligen ska rivas. Men
kulturminnesskyddad. Dialog med länsstyrelsen.
Miljö och bygg behöver vara med i allt som berättats kring byggnationer. Trångt i Miljö och
byggs kontor så de ska flytta till Altohuset.
Vatten och avfall- arbetar mycket under jord, så det syns inte så mycket. Renoverat
vattenledningar i början av Malmgatan. Ny vattenledning från Avesta till Dicka. Stort arbete.
Utreder reningsverket i Horndal, skall de förnyas på plats, eller byggas nytt någon
annanstans.
Krylbo återvinning, ganska ny.
Karlslund håller de på att täcka över en gammal deponi.
Två vattentäkter Germundsbo och Brunnbäck, varav Brunnbäck är klassat som naturligt
mineralvatten.
I Krylbo kan man lämna saker till Återbruk. Man kan sedan handla andras återanvända
material i Koppardalen.
Frågor till politikerna:
Bron från Skogsbo till Avesta- när ska den repareras?
Upphandlingen är svårare än vanligt, då den ska byggas i strömmande vatten. 2024 ska den
vara byggd, men det tar nog 2 år att bygga den. Det kommer att bli mycket högre belastning
på Åsbo-bron under dessa år.
Åsbobron äger vägverket, Skogsbo bron äger kommunen, Krylbobron vet man inte vem som
äger, kommer att gå till domstol för att avgöras.
Övriga frågor
De som inte fyllt i papper från kommunen för att delta i Ungdomsrådet skall ta med sig ett
häfte hem.
De som ej fått en Ungdomsrådströja får med sig en.
Hur tyckte ni om Avestafestivalen, undrar Lars.
Flera i Ungdomsrådet tyckte att det var trevligt, kul och bra. Det uppskattas med
nattvandrare, Fältassistenter, poliser mm. Det upplevdes som tryggt.
Vid den nya rondellen i Källhagsområdet, väg 68, skulle vara bra för motorburen Ungdom.
Då det inte finns bostadsområden.
Kommande Ungdomsråd i år: 18 oktober, 16 november- politiker m.fl. bjuds in och 14
december. Fridolinsalen är bokad för samtliga möten. OBS: Mötena i september och
oktober är flyttade till måndagar.

Nästa möte: Fridolinsalen måndag 18 oktober kl 13.

