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MOTION FOR ETI UNGDOMENS HUS I SALA 

I sverigedemokraternas budgetmotion för 2016 utrycker vi en önskan för att det skall byggas ett 

ungdomens hus här i Sala. En lokal främst för att främja ungdomars hälsa genom att befrämja 

spontanidrott. Ett ungdomens hus i Sala skulle även kunna främja andra delar av ungdomarnas liv 

och möjlighet att utvecklas till goda medborgare. Vi i Sverigedemokraterna vill att ett ungdomens hus 

finns med i projekteringen av Vision Lärkan som planeras av de borgerliga partierna som idag leder 

Sala Kommun. Vi i Sverigedemokraterna vill se att ett ungdomens hus bör innehålla några viktiga 

punkter: 

• Möjlighet för spontanidrott året runt, tex. basket, inomhusfotboll, Innebandy, skateboarding 

etc. 

• Möjlighet att tala med vuxna som inte är föräldrar eller lärare. 

• Möjlighet att utveckla kulturella intressen, tex. konst, musik, dans. 

• Möjlighet att umgås med andra även när det är kallt väder utomhus tex. biljard, 

slapparsoffor, ett mindre cafe 

Vi i Sverigedemokraterna tror att ett sådant ungdomens hus inte bara skulle gynna ungdomarna utan 

även främja samhället när ungdomarna har möjlighet att sysselsätta sig, vilket minskar risken för att 

de hittar på annat tex. droger, klotter och åverkan på annans egendom. Detta skulle även kunna ge 

ett nytt incitament för att vilja flytta till vår vackra kommun och därmed ge en större skatteintäkt. 

Vi yrkar: Att Kommunfullmäktige I Sala Kommun beslutar att ett ungdomens hus skall Ingå i 

projekteringen av Vision Lärkan. 
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Fra: Virve Svedlund[virve.svedlund@sala.se] 
Dato: 31.08.201510:24:11 
Til: Kommun lnfo[kommun.info@sala.se] 
Tittel: VB: Formulärdata från "Service - Synpunkter" (Sala kommun) 

Från: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 28 augusti 2015 13:27 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata från "Service - Synpunkter" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Svarvargränd 45 73336 sala 

E-post ( email) 
miss johansson87@hotmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
emelie johansson Borglund 

Välj ett alternativ (opinion_category) 
Synpunkt/förslag 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

Sida I av I 

Jag vill att de öppnar ett till natt dagis så barnen kan få sova kvar när man jobbar kväll och slutar kl 
21: 15. Och man börjar kl 7 morgonen efter. Är även intresserad av ett dagis/Fritis som är öppet alla 
dagar området hela dygnet. Behovet finns. JAG är verkligen akut behov av de. Jobbar ju inom 
vården och lever själv med barnen. 

Telefon/mobil (phone) 
073-9701918 

Länk till sida 
Medborgarförslag 
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