Välkomna till
Fryshusandan i Hallstavik 2014

”En dag med samtal om och med ungdomar”

08.45 - 09.00 Invigning Fryshusandan Hallstavik
09.00 – 12.00 Open Space – Workshopen leds av Raisa Lång Velazco och Ivar Forstadius
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Samling i Biosalongen Rosen. Teater Fryshuset, Hatets Röst följt av samtal
14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 17.00 Presentation av sammanställningen från Open space workshopen med
handlingsplan.
16:45 - 17.00

Avslutning

18.00 – 19.00 Inspirationsföreläsning

Antal orter där vi har haft Fryshusandan
1. Falköping
2. Örebro
3. Linköping
4. Östersund
5. Växjö
6. Stockholm
7. Göteborg
8. Tommelilla
9. Luleå
10.Helsingborg
11.Kalmar
12.Oskarshamn
13.Danderyd

14.Umeå
15.Sundsvall
16.Örnsköldsvik
17.Nacka
18.Gällivare
19.Karlskrona
20.Jönköping
21.Skövde
22.Enköping
23.Gävle
24.Huddinge
25.Hallstavik

Det här menar vi med ungdomsfrågor
Sociala frågor (social & psykisk hälsa)
Hur mår ungdomar i kommunen, behöver de hjälp, får de hjälp.
Alkohol, droger, våld.
Fördomar, integration, unga tjejer, unga killar.
Fritid, kultur & idrott
Allt det där roliga som vi gör för att vi tycker att det är kul.
Spela gitarr, dansa, skriva, spela tennis, ridning eller teater.
Fritidsgårdar, kulturverksamheter, föreningar
Utbildning & skola
Undervisning, program, lärare, mobbning, stress, kamrater,
stödundervisning m.m. Allt om skolan kort o gott!

Kommunen
marita.bertilsson@norrtalje.se
Hallstanätverk
carita.holmberg@hallstaviksnatverket.se
Fryshuset
Beatrice.clarke@fryshuset.se

Vilka fokusområden är avgörande för kommunens framtid?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skola o utbildning
Sysselsättning, arbetsmarknad o entreprenörskap
Socialt trygghet
Kultur och fritid
Lokala företagare och näringslivet
Folkets Hus
Kollektivt trafiken
Psykisk hälsa

ACTION
Konkreta aktiviteter
och lösningar

Nöjdhet

Känns rätt
Avspänt
Allt som vanligt
Balanserad
Stabil

Problem och
utmaningar

Inga klara känslor
Tomt
Något är fel
Ilska, rädsla
Tvivel, osäkerhet
Stress

Inspiration

Styrka
Gemenskap
Energi
Klarhet
Idéer

Gruppuppgift fram till kl 11:30
• Diskussion i gruppen i varje rum. Unga och vuxna för sig
•Utse en diskussionsledare, en antecknare, en tidshållare
•Alla får komma till tals
• Vi kommer med nya uppgifter med jämna mellanrum
• Skriv på blädderblocksblad

ett blad / rum

• Vi sammanställer ert arbete
• Kl 15:00 redovisning, kommentarer och arbete vidare i arbetsgrupper
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VI SES KLOCKAN 15:00 

Nöjdhetens rum Hallstavik
Ungdomar
Det finns gym och Friskis och Svettis
Det finns gymnasium
Det finns bio
Innomhus och utomhus bad
Restaturanger
Cafe
Bibliotek
ICA och Coop
Busstiderna till Norrtälje
Skolmaten
Idrottsföreningar, speedway cross och BMX, fotbollen
Sporthallen, Lundåsvallen
Gemenskap
Ungdomsgård/fritidsgård
Golf och tennisbanan
Pizzerior och Blåan
Bank
Pappersbruk
Polis och brandstation
Hallstaviksskola bra hjälp och stöd
Säkerhet och lugn
Frisör

Vuxna

Hallstavikskolan
Vilda Östern/Langer
Utomhusbadet/inomhusbad
Sportaktiviteter och föreningsliv
Polisen
Gymnasiet
Bibliotektet
Bio
Ridsklola
Fritidsgården
Detaljhandel
Kurator och elevhälsa
Speedway
Folkets Hus
Vindkraftverken
Billigt boenden
Naturen
Praktikplatser och sommarjobb
Hjälsamma lokala företagare
Entreprenörskapsandan växer, småföretag
God arbetsmarknad, vård och omsorg
Billig kollektiv trafik
Stort utbud av utbildningsmöjligheter

Problem och utmaningar i Hallstavik
Ungdomar
Bussarna går för sällan och för få linjer
Droger och alkohol lätt att få tag på
Alkoholister som hänger i centrum
För lite att göra efter skolan, rastlöshet
Finns inga jobb/sommarjobb
Finns inga boenden/lägenheter
Hallstavik ser dött ut
Bussstation = Pundarsamling
Pappersbruk som luktar illa och konkurs
Invandring, för många asylboenden
Inga klädbutker
Rasister
Dåliga öppettider i affärerna
Uppkoppling och nätverket
Vattnet smakar dåligt
Vårdcentralen, brist på engagemang hos personalen
Ungdomsmottagningen är dålig
Få attrakiva mötesplatser
Få sommarjobb
Ingen MacDonalds
Systembolaget
För få restauranger och cafeer
Inget Wifi på bussarna
Otryggt på kvällarna

Vuxna
Ryktet negativt sen lång tid tillbaka
Saknas industrimark för etablering
Droger ( finns lätt för unga )
Trygghetskänsla på centerum, fulla och drogade personer
Rasism och främlingsfientlighet
Arbetsförmedlingen finns inte längre
För få poliser
För få vuxna som bryr sig
För få mötesplatser
Kollektivtrafiken
Psykisk ohälsa
Brist på framtidstro
Ungdomsmottagning saknas
Brist på bostäder
Alkohol och droger
Mer hjälp till de som vill ha hjälp
Undogms aktivieter saknas
Trångt i sporthallarna
Frånvaro av socialtjänst och BUPP
Butiksutbudet dåligt
Frånvaro av Försäkringskassan
Läkarbrist
Missbruk i hemmen
Brist på jobb
Estetsikst tråkigt utformat centrum
Utanförskap om man inte passar in, segregering/gruppering
Saknar estetisk verksamhet
Bruksmentalitet /jantementalitet
Inflyttning av personer med sociala problem

Inspirationens rum Hallstavik
Ungdomar
Musik
Film
GTA
Familj och vänner
Husdjur
Klädstilar
Natur
Zlatan
Barack Obhama
Pengar
Iphone 6, macbok
Ps4
Gym, hälsa, träning
Film
Lärare
Religion
Mat
Sociala medier youtube

Vuxna
Lockande och inspirerande utbildningar
Engagarande och engagerade lärare
Spirande ideella krafter, nattvandrare,
Förbättra och Karlägga behov av kollektivtrafiken
Hallstaviksnätverket, inspirerande personer ( Jocke! )
Utveckal Konst, teater, dans, spel, lan, använda Folkets Hus
Lyfta fram lokala kändisar som inspiration och förebilder
Fina grönaytor för spel och lek
Belysning
Ungomsgård för alla
Företagande och arbete
Utveckla Folkets Hus
Samarbete mellan företag och gymnasiet, prao
Unga vuxna på orten
Bygga bostäder
Nyttja befintligt järnvägsspår
Marknadsföra Hallstavik som pendlarort, billigt att bo och
Naturen
Ungdomsambassadör som satsar på ungas frågor
Göra ungdomens hus, fungera dygnet runt, flera aktörer, för
unga
Aktivt skapa evenemang där alla är med
Entreprenörskap
Husbilscamping

Ungdomar

Förslag på konkreta aktiviteter och lösningar Hallstavik

Skolor för vuxna
Studentlägenheter
Jobb till ungdomar
Utomhuspedagogik
Macdonalds
Prata med barn om konsekvenser av umgänge online
Fler ungdomsställen med fler aktiviteter för fler åldrar
Bättre kollektivtrafik, linjer, tider osv
Hit med psykologer och andra hjälpmedel
Annorlunda sporter, förutom de typiska
Mopedparkeringar
Längre öppettider ( Pizzerior, Mackar, )
Pressbyrå, ja tack
Internetcafe där man kan sitta gratis, hjälp med läxor
Folkets Hus måste användas, Dans, bild och foto, lan i Folkets Hus
Läxhjälp
Större sporthall, eller en till sporthall
Fler företagare som tar emot sommarjobbare
Tåg till större städer
Fixa fik där unga kan träffas
Bowlinghall
A-lag i ishhockey , Basketlag , Thai-boxningsklubb
Nattvandrare
Synligare poliser
Mer reklam/marknadsföring av Hallstavik
Fräscha upp centrum
Party/dansställe på helgerna
Klädbutiker
TV-spelsbutik
Bättre kontaktnät för unga med problem
Öppna ungdomsmottagningen
Kvinnoforum
Idrottslag för alla årskullar

Folkets Hus, samverkan av aktörer, fokus på unga
Sommarjobb till alla unga i kommunen
Snygga till i Centrum med omnejd
Speedway Gymnasium-motorsport
Bygga bostäder till unga
Markandsföra aktiviter som görs ( information )
Flera föreläsningar, sammankomster, generationsmingel
Informationskvällar
Arbeta med de Glömda Barnen ( missbrukarhem )
Sätta igång Vilda Östern
Skolstruktruen måste fastläggas - idrott, entreprenörksap, skolan i samhället
Mer mark till företagsetableringar
Företag ska ta emot praktikanter
Mentorskap
Medboragardialoger , Medborgarkontor i Hallstavik
Skapa en park ( dialog, var )
Bupp/ungdomsmattning på orten
Positiv marknadsföring ex Bruket 100 år, Speedway SM 2015
Sommarskola plus läxhjälp
Sommarjobb med gymnasiekurs för 9:or ala Carl Wahren
Kulturhus på Folkets Hus ( dans, teater, data )
Sluta gnäll på tidningar, ring själv
SFI på orten
Samarbete mellan Holmen och Carl Wahren ( genom Alexandar )
Framtidsdag företag Carl Wahren genom SYV och kurator
Carl Wahren + Friskis och Svettis, kort till elever
Gratis aktiviter, skateparken
Gemensam uteservering i centrum
Ungdomsråd med politisk förankring två gånger per år över mandatsperioderna
Informationsrum ( alla föreningar, aktörer osv ) i samma rum
Parcourpark i källaren på Folkets Hus
Kvällsöppet fik, med live-musik och diskussionforum,
Bowlinghall
Utökad fritidsgård för vuxna och barn
Starta filmklubb
Alkoholfria aktiviteter för vuxna
Ordna danskurser, Estetiska kurser (bild,form), Musikkurser
Organiserade bussresor till sport och kulturevenemang

Vuxna

• Blandade grupper med unga och vuxna
• Skriv i blädderblock konkreta förslag på aktiviteter att göra
• Vad är nästa steg KONKRET !!!
• Vem är övergripande/ sammankallande kontaktperson för
gruppen?
• Vem är kontaktperson för respektive fråga/ underrubrik?
• Namn på medlemmar i gruppen, telefonnr, mejl.

Tack för ert engagemang !
Välkomna på kvällsföreläsningen!

