”Detta är bra för att vi får framföra våra
åsikter, men också för att i den här
åldern tänker man inte på politiska
frågor. Detta väcker våra tankar om
att man kanske ska engagera sig mer.”
/ Elev på Gullmarsgymnasiet, Lysekil
”Gör det skillnad om man är
ungdom och aktiverad? För jag har
hört att ungdomar som är aktiva
inte kan påverka.”
/ Elev på Schillerska Gymnasiet,
Göteborg
”Många ser inte politik som såhär,
de ser det som papper och riksdagen.
Borde göra sådana här grejer mer.”
/ Elev på Strömstad Gymnasium,
Strömstad
”Att möta er ger oss en möjlighet att
engagera oss innan 18, vi har ju inte rösträtt.”
/ Elev på Gullmarsgymnasiet, Lysekil
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Om Demokratitorgen
Demokratitorg är en metod som ger
förutsättningar för möten och god dialog mellan
beslutsfattare och unga i regionen. Metoden
utgör en plattform där unga får formulera sina
åsikter och lyfta dessa direkt till beslutsfattare.
Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och
idéer mot en viktig målgrupp, samt lyssna av
hur unga människor tänker regionen och dess
verksamhetsområden.
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Deltagande skolor
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Framtid, jobb och
utbildning
Elever och politiker diskuterade vad det är som
avgör att man väljer att bo kvar på en ort eller
i regionen. Vilka behov ser de unga? Hur är
möjligheterna till utbildning och arbete? Vilka
krav ställer de på sin omgivning och på regionen?
De pratade även om hur politiker och unga skulle
kunna mötas mer.
f# J%2%)%66"#"F7("%#=2,;'&*)2*#*""#;%"#1*22.#*66;%6%.#19)#1/#
-'."<;%)#19)#;%&#2=#'78#%1"%)#."=;%2"%23#a*0.%""#'&#;%#
-';;%#5/#%2#&+2;)%#')"#%66%)#+#%2#."')."*;#0*)#=551*""2+2,4
%2#;%2.*&&*#[#="-=;%"#*0#-+66+,*#8F)%.)<""%)#&/."%#9(*3#
f# Y2,;'&.*)-%".69.8%"%2#0*)#2/,'"#.'&#'1"*#('&#=55#+#
.*&"*6%2>#1/#*0#;%&#8*)#%I")*4#%66%)#.'&&*):'--3#$%#2<&4
2%)#'1"*#-%(F&)%"#*""#;%"#()<0.#*)-%".6+0.%)1*)%28%"#19)#*""#
1/#:'-->#2/,'"#.'&#<)#.0/)"#*""#.(*11*#.+,#2<)#;%#*6;)+,#,%.#
&9:6+,8%"#*""#"*#19)."*#."%,%"#+2#+#*)-%".6+0%"3#
f# 'HDOOUDÀHVWDHOHYHUYDUSRVLWLYWLQVWlOOGDWLOODWWP|WD
5'6+"+(%)#,%2'&#$%&'()*"+"'),3#$%"#19)#*""#;%#.<66*2#1/)#
")<11*#5'6+"+(%)>#*""#5'6+"+(%2#'1"*#(<22.#6/2,"#+1)/2#;%&#
'78#*""#;%#+2"%#1/)#,9)*#.+2#)9."#89);#,%2'&#0*63#H<)"#*""#
2'"%)*#<)#*""#.(%5"+7+.&%2#&'"#*""#;%)*.#/.+("%)#.(*#,%#
*0")F7(#<)#="-)%;;3##

!"##$%&'()$*%'+,-./0)',1+#
!6%0%)2*#'78#5'6+"+(%)2*#;+.(="%)*;%#0*;#.'&#.(=66%#(=22*#
1/#;%&#*""#."*22*#+#'&)/;%"3#J%&%2.*&"#19)#*66*#0*)#*""#;%#
|QVNDGHVÀHUELOOLJDERVWlGHU

”Det som byggs är till sommargäster, turismen är viktig
men om vi ska bo kvar här måste det byggas för oss. Det
som finns här är alldeles för dyrt.”
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”Att möta er ger oss en möjlighet att engagera oss innan
18, vi har ju inte rösträtt.”
”Detta är bra för att vi får framföra våra åsikter, men
också för att i den här åldern tänker man inte på
politiska frågor. Detta väcker våra tankar om att man
kanske ska engagera sig mer.”

#

”Det krävs att det är sådana här saker, att ni kommer
hit. För i vår ålder har vi inte så starka åsikter att vi tar
oss dit ni har era kontor.”
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”Internet inte lika aktivt - då dör det ut efter ett tag.
Men om man ses en gång per år kan man prata face till
face, i en grupp kommer alla med idéer och man kan
bygga nåt utifrån det.”
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”Förr i tiden kunde man hoppa av 9:an och få jobb
direkt. Men nu behöver man kompetens. De som
anställer vill ha någon som har erfarenhet inom
området. Det är därför man behöver plugga mer.”
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”Man kan inte kräva högre lön om man inte har någon
erfarenhet. Får man jobb och erfarenhet så är det lättare
att få fler jobb senare.”
”Till en viss gräns, det får inte vara så att man behöver
2-3 jobb för att kunna leva.”
”Det borde vara ens eget val, men det är ändå taskigt.
Det borde finnas standarder.”
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”Det är dåligt betalt, en anledning till varför man inte
söker – speciellt i kommunen. Med åldern tjänar man
mer, men inte i kommunen. Därför skippar många
sommarjobb på kommunen, man söker inte ens dit.”
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”För att folk ska komma tillbaka och vilja bo här måste
det ju finnas arbeten. Många av jobben försvinner,
speciellt de enklare jobben. Det krävs ju arbete för att
kunna bo här.”
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”De som har gått ut skolan saknar riktiga
hyreslägenheter. Det finns bara köpelägenheter och
de har man inte råd med och då måste man söka sig
härifrån.”
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”Ekonomiprogram hade varit bra för högskolan i
Trollhättan. Många flyttar till andra städer just för att
gå sådana program.”
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”Antingen måste man ha arbetslivserfarenhet, körkort
eller någon i företaget som känner en. Sökt en massa
men inte fått några svar. Känns som att det inte finns
några jobb.”
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”Alla kommunjobb går åt de som går i nian. Så vi som
går på gymnasiet går utan jobb och utan pengar på
sommaren.”

$

$%#1)/,*)#5'6+"+(%)2*#0*;#H<.")*#J9"*6*2;.)%,+'2%2#,9)#19)#
*""#.(*11*#1)*&#:'--#"+66#=2,*3#B0*)%"#-6+)#*""#;%"#<)#('&&=2%2#
.'&#1)*&19)#*66"#"*)#8*2;#'&#;%"3
X'."*;..+"=*"+'2%2#<)#2/,'"#.'&#-%(F&)*;%#%6%0%)2*3#_/2,*#
*0#;%&#8*)#.+2*#1*&+6:%)#-'%2;%#,*2.(*#6/2,"#+1)/2#Y;;%0*66*#
'78#8*)#+#;*,.6<,%"#6/2,"#*""#5%2;6*#19)#*""#('&&*#"+66#.('6*23#
'HEHUlWWDGHDWWGHW¿QQVInVWXGHQWERVWlGHUWLOOGHPXQGHU
GHUDVJ\PQDVLHWLGVDPWDWWGHOlJHQKHWHUVRP¿QQVlUG\UD

”Det är ont om studentlägenheter. Köerna på
Uddevallahem är två år långa. Finns nästan ingenting.
Många har långa resor och vill bo nära skolan.”
”Behöver inte vara superfina lägenheter, men billigare.
Alla får inte bostadsbidrag. Om man bara har ett
rum, men inte en egen lägenhet så får man heller inte
bostadsbidrag.”
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”Det är omöjligt att få jobb om man är under 18,
eftersom man är underkvalificerad och inte har några
meriter. Och då får man ju inga heller.”
”Det kanske borde fokuseras på att ge unga jobb. Det är
bara McDonalds som låter unga jobba där.”
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”Jag tycker att alla i hela VGR ska kunna söka till något
kommunsommarjobb. Det är vissa kommuner som
inte har sommarjobb för ungdomar. Själv har jag det
väldigt bra i min kommun (Partille), men om för att
man är folkbokförd i Göteborg, eller Partille, så skulle
man kunna söka i någon annan kommun. Det blir mer
tillgängligt för ungdomar.”
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”Det är mer intressant att alla får jobb än att man får
mycket i lön.”
”Ni har inga jobb till ungdomar, har ni det så är det
väldigt låg lön och sedan är det skatt på det. Så jag
känner att det inte är värt att jobba. Ska jag jobba på ett
äldrevårdshem för 65 kronor/timmen?”
”Får jag inget för det är det inget värt, då är jag hellre
hemma med familjen.”
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”Billiga bostäder är viktiga. Jag vet inte vilka som är
ansvariga, men de säger att de ska bygga nya bostäder
för ungdomar men så bygger de bara dyra lägenheter.”
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(=..+'2%)2*3#$%"#0*)#&/2,*#.'&#0*)#.(%5"+.(*#"+66#;%)*.#,)*;#
DYLQÀ\WDQGHRFKSnYHUNDQ'HEHUlWWDGHRPHQVNROXSSJLIW
;<)#;%#.(=66%#=2;%).9(*#."*"+."+(%2#19)#'6+(*#."*;.;%6*)>#,<64
6*2;%#()+&+2*6+"%"#'78#.%,)%,*"+'2>#.*&"#5)*"*#&%;#5'6+"+(%)3

”Det var bara tre personer som svarade. Det är oss de
borde lyssna på!”
”Vi fick till och med svar som ’Är du dum i huvudet
eller? och ’Tror du jag har tid att svara på de här
frågorna?’.
”Vi vill inte ha med politiker att göra när de inte lyssnar
på oss. Ta den nya internetlagen, vi har inte fått höra
något alls. Trots att det är oss det gäller. De måste
berätta vad som händer så att vi är med.”
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”Det kanske är fördomsfullt mot er, men det känns som
att politiker överhuvudtaget kommer till det här mötet
och skiter i vad vi har sagt.”
”Just nu är vi inte lukrativa för politiker, de tar inte våra
problem förrän vi får rösta. Vi har ingen politisk makt,
för vi är inte 18.”
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”Det finns inte tillräckligt med ungdomsbostäder. Det
är så jävla dyrt. Det som byggs blir jättedyra. Det borde
finnas fler boenden, så man inte behöver köpa, alltså det
borde finnas fler hyresrätter.”
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”Vissa vill flytta. Jag vill bo i en storstad som ung och
hitta jobb där och utbildning. Om jag skaffar familj är
Strömstad bra att växa upp i. Men det finns inget att
göra här som ung. Jag är trött på den här staden nu,
det är tråkigt. Men det är en trygg stad att växa upp i,
den var bra när man var mindre. På helgerna kan man
liksom äta pizza och se på film.”
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”Hellre träffas såhär, det är svårare att fatta via dator.
Man får mer diskussion såhär. Bra att prata efter
ett ämne och blir det lite fritt. Det känns lite mer
på riktigt om man sitter såhär, det blir inte samma
diskussionsnivå om man sitter och skriver.”
”Många ser inte politik som såhär, de ser det som papper
och riksdagen. Borde göra sådana här grejer mer.”
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”Om man måste skulle jobba kväll går det inte, det är
väldigt svårt.”

!"#$%&'()($&*++,-./0.

Klimat och miljö
Elever och politiker pratade om hur de unga vill
att miljön ska se ut i regionen och vad de ser för
lösningar till att göra samhället mer miljövänligt.
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”Kärnkraften funkar inte om vi inte kan ta hand om
det som blir över. Man måste ju också utvinna det ur
marken. Där man tar uran kan ju liksom ingen bo sen
för att det blir farligt. Det finns inte hur mycket som
helst heller.”
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”Konsumera mindre är en omöjlighetsgrej för folk är
så vana med den höga standarden. Det miljövänliga är
alltid mycket dyrare än det vanliga och då köper man
hellre typ Euroshopper som är billigare, och då väljer
man ju inte den miljövänligare grejen.”
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”Politikerna har väldigt mycket makt, eller vad man ska
säga, och kan nå ut till väldigt många.”
”Det är mycket snack, men det händer inte så mycket.
Man bara hör hur de pratar om att ska ändras och så,
det känns som att det är mycket bra som sägs, men att
det inte händer så mycket för man märker inte så stor
skillnad. Då är det också svårt att veta vad man själv
ska göra.”
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”Ja, det är väl viktigt, viktigt med miljön så att allt inte
går åt helvete. Växthuseffekten.. Om man sabbar miljön,
folk dör och så.”
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”Speciellt de som har mer makt, måste men även
människorna. Minska användningen av bränslen, fossila
bränslen. Komma på nya grejer för hållbar utveckling.”
”De stora oljebolagen kommer aldrig hjälpa till. De
tänker inte på framtiden, beror på. De tänker på pengar.
Oljeföretagen, det är de som stoppar.”
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”De flesta känner nog att det ska vara en balans mellan
tvång och uppmuntran. I många fall sätter man miljön
mot tillväxt, men vad är det som är hållbart? Miljön blir
lidande, men om man kör ekonomin i botten blir den
inte det heller.”
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”För att folk ska välja kollektivtrafiken måste man ha
dels bra priser. Priser behöver förbättras. Kolla under
vilka tider folk åker mest. Från Bengtsfors går det ibland
bussar på till exempel förmiddagen som går nästan helt
tomma. Inte miljövänligt.”
”Är det två personer på varje buss blir det ju inte
miljövänligare än att ta bilen.”
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”Vi har inte körkort. Kan bara sortera plast och papper.
Men själva medvetandet finns.”
”Vi är inte i den rätta åldern för att köra iväg sopor.
Kommer väl med tiden när man flyttar iväg till
lägenhet.”
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”Minska utsläpp kan vi göra. Men frågan är hur, vi vet
ju vad vi ska göra – men inte hur.”
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”Vi skulle absolut åka mer om det var billigare och gick
oftare.”
@6%)*#*0#%6%0%)2*.#1*&+6:%)#/"%)0+22%)#.+2*#.'5')3#B'&6+,*#
%6%0%)#"F7("%#*""#;%"#<)#6/2,"#&%66*2#/"%)0+22+2,.."*"+'2%)2*3#

”Jag tror det är fler som gör det i stan. Det är lättare
där än här att hålla på källsortering. Här finns det inte
några sådana stationer, då måste man köra dit, då
skippar man att sortera.”
@6%)*#*0#%6%0%)2*#"F7("%#*""#0+2;()*1"0%)(%2#<)#-)*3#_%2#;%#
1/)#+2"%#-6+#19)#&/2,*#'78#."9)*#;%#.'&#-')#2<)*3#

”Det är bra så mycket det inte stör. Det finns mycket yta
att utnyttja.”

;%-"&5&"1'()$*%'+,-./<+*(#,
!6%0%)2*#5/#T*"=)-)=(.,F&2*.+%"#8*;%#.(+6;*#/.+("%)#'&#8=)#
0+("+,"#*)-%"%"#&%;#&+6:9#'78#(6+&*"#<)3#T/,)*#&%2*;%#*""#;%"#
lUP\FNHWYLNWLJWPHGDQGHÀHVWDLQWHEU\GGHVLJQnJRWVW|UUH
'&#1)/,*23#

”Alla tjatar om det hela tiden.”
”Orkar inte tänka på det, man vill ju men..”
”Det beror på hur man ser på det hela. Det är viktigt
med miljön och klimat så för man bor på jorden. Men
människan är lat och gör det som är bekvämt.”
B*&"*6%2#()%".*;%#&F7(%"#()+2,#%('6',+.(*#0*)')3#_/2,*#
&%2*;%#*""#5)+..(+662*;%2#&%66*2#%('6',+.(*#'78#('20%24
"+'2%66*#0*)')#'1"*#,9)#*""#0*6%"#1*66%)#5/#;%#('20%2"+'2%66*#
0*)')2*3#

”Som studenter har vi inte så mycket pengar och det är
ganska dyra hyror. Per månad kan det på 4000 för mat
och hyran. Och så ska man pendla på det!”
N/#.('6*2#6<)#;%#.+,#-/;%#*""#';6*#%('6',+.("#'78#('20%2"+'4
2%66">#'78#%6%0%)2*#&%2*)#*""#%('6',+.(#5)';=("+'2#+2"%#<)#./#

'

&F7(%"#;F)*)%#<2#;%2#('20%2"+'2%66*3#c2;/#<)#;%"#."')#5)+.4
.(+662*;#+#-="+(3

”Det är det som är det konstiga. Det skiljer sig inte så
många kronor för bonden som säljer det men i butiken
skiljer det väldigt mycket. Det måste vara mellanhänder
som tjänar på det.”
”Det är lite fult. Vi ska köpa ekologisk mat, men ändå
sätter de så höga priser på det så folk väljer att köpa
andra saker istället.”

=#"'()$*%'+,-./>??,@%##%
X6*2;#%6%0%)2*#1*22.#&/2,*#/.+("%)#'&#&+6:92#'78#(6+&*"%">#
RFKGHÀHVWDVnJDOOYDUOLJWSnPlQQLVNDQVPLOM|SnYHUNDQ

”Genom att slänga saker i naturen och använda
transporter som ger avgaser, ha båtar, olja etcetera
kommer helt enkelt att förstöra världen. Det är vi som
förstör den.”
$%"#1*22.#<0%2#;%#%6%0%)#.'&#"F7("%#*""#.*&8<66%".#&+6:9+0)*2#
,/""#2/,'"#19)#6/2,"Q

”Jag tycker miljön har gått till en sådan överdrift, jag
kommer från Kungshamn och i Kungshamn har vi
Påskefyren. Det är ett kulturarv. Den är nedlagd för att
kommunen tycker att det är miljöovänligt. Vi tar granar,
pallar från fiskeindustri samt lite däck som brinner bra.
Jag tänker på kulturarvet.”
.ROOHNWLYWUD¿NHQYDUQnJRWVRPGLVNXWHUDGHV9LVVDI|UHVORJ
VSnUYDJQDULVWlOOHWI|UEXVVDUDQGUDDWWNROOHNWLYWUD¿NHQ
-');%#0*)*#-+66+,*)%3#

”Jag tror inte att alla vill jobba i sin egen hemort, bättre
att satsa på att folk ska åka kollektivt genom att lägga in
billigare taxor, fler bussturer, satsa mer skattepengar –
göra resorna bekvämare och säkrare.”
!""#19).6*,#0*)#*""#+219)*#0%,%"*)+.(*#&/6"+;%)#+#.('6*2#19)#*""#
&+2.(*#0/)#&+6:95/0%)(*2#6F1"%.>#*""#%I%&5%60+.#%2#,/2,#+#
0%7(*2#-*)*#.%)0%)*#0%,%"*)+.(#&*"#+#.('6&*".*6*)2*3#

ABC+##,&'1%/()$*%'+,-./!4-,56&(
!6%0%)2*#*2./,#*""#0/)#&+6:95/0%)(*2#<)#%""#5)'-6%&#+;*,>#
PHQDWWGHWLQWHlUQnJRWGHUHÀHNWHUDUNULQJGDJOLJHQ

”Jag vet inte riktigt, det är många som säger att det
kommer gå under eller jag vet inte. Jag menar att jag
inte tänker, jag källsorterar men jag tänker inte på vad
som kommer hända om 50 år.”
!6%0%)2*#8*;%#&/2,*#19).6*,#"+66#69.2+2,*)#5/#&+6:95)'-6%4
PDWLNHQQnJUDH[HPSHOYDU|NDGNROOHNWLYWUD¿NHOELODU
")<2,.%6.(*""#'78#.'65*2%6%)3#B*&"+;+,"#0*)#;%"#&/2,*#.'&#
+2"%#0+.."%#8=)#;%2#%2.(+6;*#+2;+0+;%2#.(*#,9)*#19)#*""#5/0%)(*#
&+6:92#5'.+"+0"3#e0%)6*,#"F7("%#%6%0%)2*#*""#;%"#-');%#0*)*#
6<""*)%#'78#-+66+,*)%#*""#8*2;6*#&+6:90<26+,*#0*)')3#$%..="'&#
*2./,#;%#*""#&+6:91)/,*2#-');%#,9)*.#&%)#+2")%..*2"#,%2'&#*""#
9(*#;%6*("+,8%"%2#19)#&%;-'),*)2*#+#&+6:91)/,')3##

!"#$%&'()($&*++,-./0.
B()<5#5/#,*"')2*#0*)#2/,'"#.'&#;+.(="%)*;%.3#!""#19).6*,#5/#
69.2+2,#1)*&19);%.Q#

”Just på sommaren blir det mer skräp och sommarjobb
är nästan omöjligt att få. Man borde göra så att
ungdomar kan jobba med att plocka skräp. Man måste
ändå få lite pengar för det för dom drar ju ändå skatt.
Får man det jobbet får man en läxa att man inte kastar.”

A-&4$'-%?/!)$*%'+"$./A-&4$'-%?
P#.*&"*6%2#&%66*2#%6%0%)#'78#5'6+"+(%)#;+.(="%)*;%.#1)*&19)#
*66"#0*;#0+#(*2#,9)*#19)#*""#&+2.(*#&<22+.(*2.#&+6:95/0%)(*23#
_/2,*#&%2*;%#*""#;%"#<)#&F7(%"#.2*7(#'78#6+"%#0%)(."*;>#'78#
*""#&<22+.(')#<)#19)#-%(0<&*#19)#*""#,9)*#%2#');%2"6+,#+2.*".3

”Det är alltid ekonomin som kommer först ändå…”
”Det känns som att det snackas mer om vad man göra
än att faktiskt göra något åt det.”
_/2,*#*0#%6%0%)2*#19)%.6',#%2#9(*;#*20<2;2+2,#'78#1').(4
2+2,#5/#19)2F%6.%-*)*#%2%),+(<66')#./#.'&#.'64>#0+2;4#'78#
0*""%2()*1"3#!""#()%*"+0"#19).6*,#0*)#*""#="0%7(6*#"/,#.'&#
%2%),+19).9):.#,%2'&#.'65*2%6%)#5/#"*(%23#H+2;()*1"0%)(#0*)#
QnJRWGHÀHVWDYDUSRVLWLYDWLOO

”Mycket mer vindkraftverk. Skit i dem som klagar på att
det låter. De kan flytta.”
.ROOHNWLYWUD¿NHQYDUHWWFHQWUDOWLQVODJLVDPWDOHQ(OHYHUQD
DQVnJDWWNROOHNWLYWUD¿NHQPnVWHEOLP\FNHWPHUDWWUDNWLYRFK
OlWWLOOJlQJOLJI|UDWWNXQQDDWWUDKHUDÀHUDWWYlOMDGHQIUDPI|U
-+6%23

”Systemet är jättekonstigt. Det är alltid något som är
komplicerat. Bland annat att man ska stämpla av och
så. Det är så komplicerat att det skrämmer bort folk.”
!6%0%)2*#&%2*;%#*""#;%"#<)#.0/)"#*""#%2-*)"#2F"":*#('66%("+0")*4
¿NHQLVLWWGDJOLJDOLYRPPDQERUSnODQGVE\JGHQHOOHUSnHQ
&+2;)%#')"3#

”Det är lättare att åka om man bor i stan. I Göteborg så
är det inga problem, där går det jämnt.”
”Vi måste fortfarande åka bil. Det är inte många som
säljer sin bil och kör buss om de ska till jobbet. De måste
fortfarande ha bil. Bor man i skogen behöver man det.
Annars funkar det inte.”
”Vi måste ta bilen till busstationen när man bor på
landet.”

(
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WUD¿NDQYlQGQLQJYDUHQEUDO|VQLQJ0HQI|UDWWGHWWDVNDEOL
*("=%66"#&/."%#5)+.%)2*#19)#*""#)%.*#('66%("+0"#.:=2(*3#

”Det är bättre att man tar tåget, som är miljövänligt, att
det är billigare att välja det som miljövänligt än det som
inte är miljövänligt. Det gäller att lägga ut info om att
det är billigt att resa. Pengar styr människor.”
@6%)*#%6%0%)#5)*"*;%#'&#%."%"+(#('556*"#"+66#&+6:9>#;%"#0+66#.<,*#
DWWRIIHQWOLJDRPUnGHQERUGHEOL¿QDUHI|UDWWPHGERUJDUHVND
0+6:*#-)F#.+,#'&#&+6:923#

!"#$%&'()($&*++,-./0.

.ROOHNWLYWUDÀN
Elever och politiker diskuterade hur
kollektivtrafiken fungerar för de unga. Vilka
behov finns? Vad går att göra bättre? Denna
fråga engagerar eleverna väldigt mycket.
Kollektivtrafiken möter de ofta dagligen, och
är i stor utsträckning beroende av då de saknar
körkort.
f# P#5)+27+5#*66*#%6%0%)#0*)#90%)%2.#'&#*""#"+;%)2*#19)#@)+4
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f# $%"#<)#'1"*#1/#"=)%)#"+66#'78#1)/2#6*2;.-F,;%2>#.<).(+6"#'&#
8%6,%)#'78#2<""%)3#a&#;=#-')#5/#6*2;%"#<)#;%"#.0/)"#*""#"*#
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HUQDlUEHURHQGHDYNROOHNWLYWUD¿NHQPHQKDUOLWHSHQJDU
*""#)9)*#.+,#&%;3#!""#1)+"+;.(')"#.6=(*)#"+66#%I%&5%6#%2#."')#
;%6#*0#."=;+%-+;)*,%"3#A""#8*#6<,)%#"*I')#19)#,F&2*.+%=2,4
;'&*)#'&#.'&)*)2*#2<&2;%.#.'&#19).6*,3#N/#.'&)*)2*#
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19)#EV3DD4D`3DD3

”Fritidskortet börjar gälla 16 och det blir svårt att åka
till Göteborg då. Det känns rätt jobbigt. Måste det gälla
så sent på natten? Klockan 14-02.00 hade varit bättre.”
”Jag åker mycket buss och Fritidskortet gäller klockan
16-04.00. Man borde ändra till klockan 14-02.00. Om
vi slutar skolan klockan 15.00 så måste vi vänta och det
tycker jag är kasst.”
”Man betalar en rätt så stor summa för Fritidskort och
då vill man kunna åka på det när man betalar. Man
har inte lust att betala mer när man redan har lagt 600
kronor för Fritidskortet, det är ju mer än hälften av
studiebidraget.”
0nQJDI|UHVORJDWWWnJUlOVHQVRP¿QQVPHOODQ/\VHNLORFK
Y;;%0*66*#.(*#-9):*.#*20<2;*.#19)#.2*--"/,#&%66*2#KF.%(+6#[#
Y;;%0*66*#[#J9"%-'),3#
bYHQÀHUSDSSHUVNRUJDUSnEXVVDUQDI|UDWWPLQVNDQHGVNUlS4
2+2,#0*)#%""#19).6*,#1)/2#%6%0%)2*3#

”Bussar är fräscha med säten och så, men det finns
massa tuggummi. Kan man inte ha en informationsskylt
där det står att man ska spotta ut tuggummi och snus
innan? Eller att det är fler papperskorgar på bussar?
Eller små plastpåsar vid säten som det är på tåg?”

)*

_/2,*#=2,;'&*)#=556%0;%#*""#-=..78*=119)%)2*#<)#'")%06+,*#
&'"#=2,;'&*)3#

”Så fort det går på ungdomar på en buss blir en chaufför
väldigt otrevlig, är det någon vuxen så är han väldigt
trevlig. Då känner man sig inte manad att åka den
bussen.”
Y2,;'&*)2*#-%)<""*;%#*""#;%#-)=(*)#(<22*#.+,#")F,,*#5/#-=.4
.%2>#&%2#*""#;%#+#0<2"*2#5/#-=..%2#(*2#(<22*#.+,#'")F,,*3#!""#
19).6*,#0*)#*""#-=..8/6656*".%)2*#-');%#8*#,*"6*&5')>#.*&"#*""#
YDNWHUVNXOOHNXQQD¿QQDVYLGYLVVDKnOOSODWVHU
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'lUXW|YHU|QVNDGHGHELOOLJDUHSULVHUI|UNROOHNWLYWUD¿NHQ
.<).(+6"#5/#.'&&*)%2#;/#;%#.*(2*)#."=;+%-+;)*,3#

”Priserna på månadskort – för oss ungdomar på
sommaren är det svårt att köpa det. Det är inte så att vi
får mycket studiebidrag och vi får ju inget studiebidrag
alls på sommaren.”
$QGUDI|UVODJYDUDWWK|MDVNDWWHQI|UDWWNROOHNWLYWUD¿NHQVND
-6+#-+66+,*)%>#89:;*#-9"%)#19)#2<)#&*2#/(%)#1*."#19)#1=.(/(2+2,>#
-%(0<&*)%#.<"%2#5/#-=..*)#'78#.5/)0*,2*)#.*&"#*""#78*=1194
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-6%&*"+(%2#&%66*2#H<.")*#J9"*6*2;#'78#H<)&6*2;3#$%#*66)*#
ÀHVWDDYHOHYHUQD|QVNDGHGlUI|UDWW9lVWWUD¿NVNDJnLKRS
PHG9lUPODQGVWUD¿N'nKDGHPDQVOXSSLWSUREOHPPHG
-=.."+;%)>#-=..(')"#'78#5)+.%)3#$%"#%I+."%)*2;%#*0"*6%"#.'&#
¿QQVlUXQJGRPDUQDPLVVQ|MGDPHG'HXSSOHYHUDWWSDUWHUQD
&'"*)-%"*)#0*)*2;)*#2<)#;%#"0+2,*.#-F"*#-=..*)#8%6*#"+;%23#

”Vi bor nära gränsen och har vänner som bor i Säffle,
var går inte Värmlandstrafik och Västtrafik ihop?”

0%($%*'()$*%'+,-./:%&%
'HÀHVWDDYHOHYHUQDW\FNWHDWWEXVVDURFKWnJJnUDOOWI|UVlO4
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"+66#.('6*2>#+."<66%"#-6+)#&*2#.(:=".*;#*0#19)<6;)*)#%66%)#*2;)*#
*289)+,*3#
'HÀHVWDInURPGHVOXWDUWLGLJWHQGDJYlQWDHQHOOHUÀHUD
"+&&*)#5/#*""#%2#.('6-=..#.(*#,/#8%&3#$%""*#,<66%)#1)*&19)#
*66"#&%66*2#H*)*#'78#T'..%-)'3#$%#"F7(%)#'7(./#*""#19)-+2;%64
.%2#&%66*2#T'..%-)'#'78#J)<."')5#-');%#="9(*.3#

”I Nossebro finns ingen förbindelse till Grästorp. Till
exempel min syster som spelar fotboll där måste alltid ha
skjuts dit.”

!"#$%&'()($&*++,-./0.
bYHQKHOJWUD¿NHQYDUQnJRWVRPGLVNXWHUDGHV

”Lite mer bussar och tåg på helger. Så att man kan ta sig
runt, morsan bor i Skara och farsan i Le, det är svårt att
få ihop det.”
”Nattbussar behövs, om man är på fest och inte kan ta
sig hem. Eller tåg i alla fall. Så man kan komma hem
senare, vid elva-tolvtiden.”
e2.(%&/6#'&#-<"")%#19)-+2;%6.%)#&%66*2#H*)*#'78#J9"%-'),#
1)*&19);%.3#
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0nQJDDQVnJDWWGHWERUGHVDWVDVPHUSnNROOHNWLYWUD¿NI|U
;%&#.'&#-')#="%#5/#6*2;.-F,;%23#B<).(+6"#;%#.'&#/(%)#/"#
H<2%).-'),.8/66%"#0+66%#.%#%2#19)<2;)+2,3#

”Det går inga bussar till oss ute på landet. Jag bor på
gamla 44:an, de har byggt en ny motorväg. Där går
bussarna hela tiden på motorvägen. ”

”Ja, nåt tåg från Göteborg. Om man varit på hockey
kommer man bara till Herrljunga och då behöver man
skjuts. Det är fyra mil till Vara.”

A""#;%"#,/)#1/#-=..*)#1)/2#Y;;%0*66*#="#"+66#6*2;%">#1)*&19)#
*66"#5/#8%6,%)2*>#,9)#*""#;%"#-6+)#.0/)"#19)#=2,*#-'%2;%.#+#."*2#
)%.5%("+0%#5/#6*2;%"#*""#=&,/.3#
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”Vi pratade om att det går så dåligt med bussar på
helgen. Om det får en klockan tio och nästan klockan
två så kanske man struntar i att åka in.”

;%-"&5&"1'()$*%'+,-./<+*(#,
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@)+"+;.(')"%2#0<6;+,"#0+("+,*#19)#&/2,*#*0#%6%0%)2*3#!6%0%)2*#
;+.(="%)*;%#1)<&."#"+;%)2*#;/#@)+"+;.(')"%"#,<66%)3

”Ett problem när man åker långt. När jag slutar vid
lunch på fredag vill jag komma hem tidigare, men
då funkar inte Fritidskortet och då behöver man
kontoladdningar och det tar mycket av studiebidraget
varje månad. Ett förslag är att Fritidskortet börjar gälla
vid 14 istället för 16. Det är inte många som slutar så
sent på fredagar, särskilt inte på internatskolor.”
_/2,*#<)#-%)'%2;%#*0#19)<6;)*)#.'&#.(:=".*)#;%&#%2#-+"#%66%)#
8%6*#0<,%2#"+66#.('6*2#19)#*""#;%)*.#)%.')#+2"%#.(*#"*#./#6/2,#"+;#
.'&#=55%&'"#f#83#@9)#&/2,*#%6%0%)#+22%-<)#;%)*.#)%.')#"+66#
VNRODQÀHUDE\WHQPHGOnQJDYlQWHWLGHUPHOODQDQVOXWQLQJ4
*)2*3#$%#=556%0%)#*""#;%"#<)#-)+."*2;%#+21')&*"+'2#2<)#-=..*)#
'78#"/,#<)#19).%2*;%3#

”Det är viktigt att bussarna funkar och kommer i tid.
Det är vanligast att de kommer försent. Ibland måste
man ha koll på deras hemsida för att se tidsförändringar.
De borde skriva det på busskurerna eller i tidtabellerna.
Det finns ingen digital informationstavla – det
finns i Göteborg men inte häruppe. Budskap om att
ersättningsbussar kommer når inte alltid fram, de vet
inte alltid. Det borde komma fler ersättningsbussar, det
är inte alltid föräldrar kan köra.”

=#"'()$*%'+,-./>??,@%##%
!6%0%)2*#-%)<""*;%#*""#;%#=556%0%)#5)+.%"#5/#@)+"+;.(')"%"#
0<6;+,"#89,"3#

”Vi pratade om det på lektionerna, Fritidskortet. Man
har bara 1050 kronor så då blir det så dyrt och man har
inte kvar så mycket sedan. Och när det bara gäller efter
fyra…”

ABC+##,&'1%/()$*%'+,-./!4-,56&(
P#;+.(=..+'2%)2*#&%66*2#%6%0%)#'78#5'6+"+(%)#('&#19).6*,#1)/2#
%6%0%)2*#'&#*""#<2;)*#"+;%)2*#5/#@)+"+;.(')"%">#*""#")<2,.%64
VNDWWHQERUGHEHWDODELOOLJDUHNROOHNWLYWUD¿NDWW]RQLQGHO4
2+2,%2#-');%#.%.#90%)#'78#*""#;%"#8*;%#(<2".#")F,,*)%#'&#
;%"#1*22.#0*("%)#%66%)#5'6+.%)#5/#-=..*)2*#'78#.5/)0*,2*)2*#
2*""%"+;3#
_/2,*#*0#%6%0%)2*#*2./,#*""#-=..78*=119)%)2*#(9)#0/);.69."#
'78#19)#.2*--"3#$%"#<)#0<6;+,"#'1"*#19).%2+2,*)#'78#%6%0%)2*#
)<(2*)#'1"*."#&%;#7+)(*#ED#&+2="%).#19).%2+2,3#

”Mycket är dåligt tyvärr. Bussarna är sena jämnt. Det
känns inte tryggt att åka för busschaufförerna kör som
idioter, det är ofta de håller på att krocka.”
”Man får alltid räkna med stopp och att man får vänta
typ 10 min vid Chalmers och Brunnsparken. Jag förstår
att det blir köer, men ingen försöker göra något åt det,
man får räkna med att det tar 10 min extra.”
'HDQVnJDWWQlUNROOHNWLYWUD¿NHQLQWHJnUHQOLJWRUGLQDULHWLG4
WDEHOOERUGHLQIRUPDWLRQHQRPHUVlWWQLQJVWUD¿NHQEOLElWWUH

”Jag tycker det är jobbigt med ersättningsbussar och
informationen, det är superdåligt, man får byta överallt,
ersättningsbuss och spårvagn. Och ersättningsbussen vet
inte alltid var den ska åka. Bygg om ett område i taget,
inte allt samtidigt.
1nJUDQlPQHUlYHQNROOHNWLYWUD¿NHQVVW\UND

”Jag tycker kollektivtrafiken är bra i Sverige, det är
bara för att man inte har något att jämföra med. Jag
kan alltid ta mig hem. Vi inser nog inte vilken bra
kollektivtrafik vi har.

!"#$%&'()($&*++,-./0.
A-&4$'-%?/!)$*%'+"$./A-&4$'-%?
J%2%)%66"#0*)#%6%0%)2*#,*2.(*#&+..29:;*#&%;#8=)#('66%("+04
WUD¿NHQIXQJHUDUL6WU|PVWDG0nQJDXWWU\FNWHDWWGHWJnUI|U
1/#-=..*)>#-/;%#=2;%)#0*);*,*)#'78#8%6,%)>#0+6(%"#6%;%)#"+66#*""#
-+6%2#*20<2;.#+."<66%"3#

”Jag bor utanför stan, är beroende av bil eller buss.
Det är ganska stort glapp mellan turerna på helgerna.
Tre bussar på lördagar – då är det svårt att vara
miljömedveten.”
!6%0%)2*#*2./,#*""#;%"#<)#5)'-6%&#&%;#.*&*)-%"%"#&%66*2#
9lVWWUD¿NRFK2VORWUD¿NNHQ'HKDUROLNDUHJOHUYLONHWOHGHU
19)0+))+2,#-6*2;#%6%0%)2*3#_/2,*#*0#;%&#8*)#8%6,:'--#5/#
T');-F#?957%2"%)#'78#;%#-%)<""*;%#*""#;%#+-6*2;#"0+2,*.#
)+2,*#.+2*#19)<6;)*)#19)#*""#-=..*)#/("#+1)/2#;%&#%66%)#*""#;%)*.#
-=..(')"#+2"%#1=2,%)*"#5/#0+..*#-=..*)3#
'HWIDQQVRFNVnHWWPLVVQ|MH|YHUDWW9lVWWUD¿NlUHWWUHJLR4
2*6"#-'6*,#&%;#*66"19)#6/,#."*2;*);3#Y2,;'&*)2*#*2.%)#*""#
UHJLRQHQERUGHVWlOODK|JUHNUDYSn9lVWWUD¿N
8QJGRPDUQDlUJDQVND|YHUHQV±NROOHNWLYWUD¿NHQPnVWHEOL
-+66+,*)%#'78#&%)#*"")*("+03

”Gör kollektivtrafiken billigare så att man inte behöver
ta bilen. Det läggs mycket pengar på miljöområdet – gör
så att det blir attraktivt med kollektivtrafiken.”

8##,5,&('()$*%'+,-./D%#14E+*(
_%)5*)"%2#*0#%6%0%)2*#('&#1)/2#@*6(95+2,#&%;#'&2%:;3#
_/2,*#6F1"%#*""#;%"#,/)#1/#2*""-=..*)>#-/;%#+#."*;%2#'78#="*24
19)3#H+..*#')"%)#8*)#+2,*#-=..19)-+2;%6.%)#*66.3#

”Trafiken måste fungera bättre, bli fler turer helger
och kvällar. På kvällarna vill man kunna gå ut med
kompisar men man kan inte alltid ta sig hem om inte
föräldrarna hämtar.”
$%"#19);%.#;+.(=..+'2#&%66*2#%6%0%)#'78#5'6+"+(%)#'&#%6%04
HUQDKHOVWYLOOVHÀHUEXVVDUHOOHUElWWUHEXVVDU$OODI|UHGURJ
ÀHUWXUHUIUDPI|UElWWUHEXVVDU
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!"#$%&'()($&*++,-./0.

Kultur och fritid
Elever och politiker pratade om vad de unga
anser är kultur och vad som skulle få ungdomar
att ta del av mer kultur. De pratade även om
ungas livsstil idag och vad för aktiviteter och
evenemang de efterfrågar på orten eller i
regionen.
f# 'HDOOUDÀHVWDXSSJDYDWWGHLQWHNlQQHUDWWUHJLRQHQVNXO4
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(OHYHUQDDQVnJDWWGHW¿QQVDOOGHOHVI|UOLWHDWWV\VVHOVlWWDVLJ
&%;#.'&#=2,#+#KF.%(+63#

”De tycker att vi ungdomar sitter för mycket inne, men
de kan inte klaga på oss eftersom det inte finns något att
göra.”
$%#%1"%).9(%)#*("+0+"%"%)#.'&#<)#)+("*;%#"+66#=2,*3#$%#&%2*)#
DWWGHWXWEXGVRP¿QQVLGDJLQWHLQWUHVVHUDUGHP

”Borde anpassa till ungdomar så att det blir sådant man
är intresserad av. Alltså aktiviteter som ungdomar tycker
om. Inte opera.”
!6%0%)2*#92.(*)#*""#*("+0"#1/#"*#;%6#*0#'78#="90*#(=6"=)3#O+66#
%I%&5%6#*""#8*#&=.+(5)';=("+'2.i')(.8'5.#%66%)#.(*"%-'*);4
5*)(%)Q

”Om man fixar såna som är bra på musik, producenter
och sånt. Som kan hjälpa ungdomar, visa och lära. Visst
finns det lokaler. Men man behöver någon som kan och
vet hur man gör.”
En annan elev fyller i: ”Det blir nog lättare om man har
någon som kan det och då får man mer mod att våga
göra något. Man vet inte vart man ska börja.”
”Men en skateboardpark, det är många som håller på
med det också. Det finns inga vuxna som håller på med
det så det blir inget av det.”
T/,'"#.'&#+#5)+27+5#*66*#92.(*;%#<)#.*&6+2,.56*".%)#19)#=2,*3#
'HQIULWLGVJnUGVRP¿QQVL/\VHNLOlUULNWDGPRWnUVNXUV
'78#;%#.(=66%#0+6:*#*""#;%"#1*22.#2/,'"#19)#;%&#.'&#,/)#5/#
,F&2*.+%"#'78#.'&#+2"%#="90*)#.5')"3#

”När man var liten kanske det räckte med en

)"

ungdomsgård, men nu vill man göra något. Mera
aktiviteter som är anpassade till ungdomar.”
@9).6*,#5/#0*;#;%"#.(=66%#(=22*#0*)*#<)#2/,'2#1')&#*0#(0<66.4#
RFKNXOWXUFDIHIHVWLYDOPHGXQJDORNDODEDQGRFK¿OPIHVWL4
0*6#&%;#)%;=7%)*;%#5)+.%)3#
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EHJUHSSHWPnVWHYLGJDVGnGHW¿QQVHQULVNDWWGHWXWEXGVRP
¿QQVLQWHSDVVDUDOOD'HPHQDGHDWWGHWlUYLNWLJWDWWVDWVDSn
;%"#.'&#1'6(#"F7(%)#'&#*""#,9)*3#

”Operan och grejer kanske inte har så mycket besökare,
jag tycker då att man ska lägga pengar på annat.”
-XVW*|WHERUJVRSHUDQNRPSnWDOÀHUDJnQJHUXQGHUVDPWD4
6%2>#'78#+#."')"#.%""#*66*#=2,;'&*)#*2./,#*""#;%"#<)#%2#56*".#19)#
<6;)%3#$%#")';;%#+2"%#*""#2/,'2#+#;%)*.#,%2%)*"+'2#.(=66%#,/#;+"#
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'78#"+66#;%..*#<)#-+6:%""%)2*#0<6;+,"#;F)*3#
B*&6+2,.56*".%)#<)#2/,'"#.'&#%1"%)1)/,*;%.#*0#%6%0%)2*3#
T/,)*#*2./,#*""#-+-6+'"%(#<)#%2#-)*#./;*23

”Om man har en uppgift i skolan och man ska låna en
bok är det bra. Men det är inte bara ’ett bibliotek’, utan
även en mötesplats där det finns datorer, man kan lyssna
på musik, spela spel och finns studieplatser. Det är bra.”
@)+"+;.,/);%2.#1=2("+'2#.'&#&9"%.56*".#2<&2;%.>#;%#*66)*#
ÀHVWDW\FNWHDWWGHWlUEUDDWWGHVVD¿QQV

”Jag tycker det borde vara standard att varje stadsdel
har en fritidsgård. Att det finns någonstans att ta vägen.”

7%&#5,&('()$*%'+,-./8$9#
!6%0%)2*#&%2*;%#*""#;%#,<)2*#"*,+"#;%6#*0#(=6"=)>#'&#;%2#
0*)+"#)+("*;#"+66#;%&3#T/,)*#%6%0%)#19)%.6',#*""#;%#-');%#,/#
5/#"%*"%)#&%;#.('6*2>#.*&"#*""#;%#,%&%2.*&"#-');%#/(*#"+66#
J9"%-'),.'5%)*23#

”Jag kan tycka att många teaterföreställningar är för
50-60-åringar. Gör något för ungdomar, som lockar
intresset, de kan ju få ett intresse för kultur om de ser
något bra.”
!2#%6%0#8*;%#"*2(*)#()+2,#(=6"=)#'78#1)+"+;#('2")*#.(*;%,9)%64
.%>#'78#&*2*;%#"+66#*""#5'6+"+(%)#.(*#6F..2*#&%)#"+66#=2,;'&*)#
'78#0*;#;%#.:<60*#*2.%)#<)#)'6+,"#*""#,9)*#5/#1)+"+;%23

”Det finns ju inget, man vill ha saker att göra på
helgerna, det är inte så konstigt med skadegörelse och så
då, istället för att vara ute på stan och sparka ner folk.
Man vill ju göra roliga saker, men det är inte alltid så
lätt. Man borde diskutera mer vad man ska göra med
budgetar, skicka frågor till skolorna. Fråga grupper av
ungdomar. Politiker kanske har många idéer som vi inte
tycker är så kul.”

!"#$%&'()($&*++,-./0.
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”Då kunde man umgås, prata med vänner och
klasskamrater. Musik och matställen och karuseller.”
”Det var det enda som hände i Åmål som var värt att se
framemot”.
c0%2#*2;)*#"F5%)#*0#&9"%.56*".%)#<)#2/,'"#.'&#%1"%).9(.3#

”Det behövs fler mötesplatser i stan! Fler möjligheter för
att göra grejer på kvällarna.”
”Det finns inte speciellt mycket att göra här.
Fritidsgården är till för de yngre. Borde finnas något för
oss som är runt 18 också. ”Huset”, fritidsgården, där
kan man inte göra så mycket. Vi som är lite äldre vill
ha ett café där vi bara kan umgås. Fika och så. Som är
billigare, med tanke på det lilla studiebidrag vi får.”

0%($%*'()$*%'+,-./:%&%
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VSHOELRRFK¿OPYDUNXOWXU'HXWWU\FNWHDWWNXOWXUXWEXGHW
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*0#%6%0%)2*#8*;%#,/""#5/#&=.+(.('6*2#'78#*2./,#*""#;%"#0*)#
29;0<2;+,"#*""#8*#;%2#(0*)3#
'HÀHVWDYDUYlOGLJWVWROWD|YHU.RQVHUWKXVHWL9DUD

”Jag blev förvånat över att ett av mina favoritband kom
till Vara. Det är bra bredd här i Vara. Jag går inte så
mycket i Vara, det är mest föräldrar som går. Det är
väldigt omtyckt vad jag hört. Konserthuset är en bra
satsning och bra att det ligger i anslutning till skolan.
Det kan dra hit lite större artister jämfört med andra
mindre städer.”
$%#5/5%(*;%#*""#;%"#<)#0+("+,"#*""#.*".*#5/#%""#)+("#(=6"=)6+0#+#
)%,+'2%2#19)#*""#1)<&:*#.'7+*6#.*&0*)'#'78#19)%-F,,*#0*2;*4
6+.%)+2,3#

”Många ungdomar måste ha något att göra. Det är bra
för det sociala, det minskar vandalisering. Om man inte
har något att göra så hittar man på något, exempelvis
förstör. Med kultur som lockar kan man minska det. De
flesta driver sig själva genom att göra till exempel sport,
men vissa behöver annat som driver dem.”

;%-"&5&"1'()$*%'+,-./<+*(#,
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*2./,#*""#;%"#8<2.F2#+2"%#"*.#"+66#=2,;'&*).#(=6"=)5)%1%)%2.%)3

”De smällde upp en stenkonstruktion och sa att det var
en kultursak. Istället för att satsa på ungdomar. De har
råd att sätta upp en sten.”
”Ungdomar är inte prioriterade, det är mest för de
äldre.”
J9"%-'),.'5%)*2.#="-=;#('&#5/#"*6#.'&#%""#%I%&5%6#;<)#;%#
+2"%#=556%0;%#.+,#0*)*#&/6,)=55%23

”Det är inte operan i sig som är problemet. Den jag var
på var okej, utan det beror på vad som spelas upp.”
”Ha mindre opera! Ha mer modernt. Vi är inte riktigt
vana vid den musiken. Nu är det mest äldre som vill gå.”
$%".*&&*#,<66;%#X'8=.6<2.#&=.%=&>#%6%0%)2*#="")F7("%#*""#
="."<662+2,*)2*#<)#")/(+,*#'78#'+2")%..*2"*#19)#;%&3#

”Här är bara massa träbitar.”
T/,)*#92.(*;%#%""#X'8=.6<2.#&=.%=&#.'&#)+("*)#+2#.+,#5/#
.*(%)#;%#<)#+2")%..%)*;%#*0>#./#.'&#<6;)%#&=.+(3#
$%"#;+.(="%)*;%.#8=)#=2,*#(*2#2/.#*0#;%"#(=6"=)="-=;#.'&#
¿QQV(OHYHUQDXSSOHYGHDWWGHLQWHULNWLJWYHWYDGUHJLRQHQ
%)-:=;%)3#?)+"+(%2#.'&#6F1"%.#0*)#*""#!"#$%&'()*+))#'$,))$%-./$
0#)!3#!6%0%)2*#.*(2*;%#&*)(2*;.19)+2,#.'&#6'7(*)#=2,*3#
)|UVODJYDUÀDVFKLJDUHRFKPHUWLOOWDODQGHDI¿VFKHUVRP
,<)2*#.(=66%#(=22*#.<""*.#=55#5/#.('6')2*3#T/,)*#19)%.6/)#
&*)(2*;.19)+2,#0+*#1*7%-''(>#&%2#;/#&/."%#;%2#0*)*#)+("*;#
"+66#;%)*.#&/6,)=55#19)#*""#1=2,%)*3#

”Är den riktad bara till vår målgrupp så läser vi den
men är den även riktad till äldre så kommer vi inte kolla
den.”
!6%0%)2*#%1"%)1)/,*;%#.*&6+2,.56*".%)#.'&#,F&2*.+%=2,;'4
&*)#"+66"*6*.#*03#$%#19)(6*)*;%#*""#;%#+2"%#1/)#,/#5/#()',%2>#
'78#*""#1)+"+;.,/);*)2*#)+("*)#.+,#"+66#%6%0%)#.'&#,/)#/).(=).#
L4R3#!""#19).6*,#0*)#*""#)=."*#=55#@'6(%".#5*)(#+#Y;;%0*66*#"+66#
*""#-6+#%2#56*".#19)#;%&>#'78#*2;)*>#*""#.*&6*.#5/3#

”Det behöver inte bara vara för oss som är 17. Men ett
ställe där folk inte sitter och super.”
!2#:<&19)%6.%#&%;#_*6&9#2<&2;%.Q

”Jag var där och det var café, restaurang, picknick och
så kommer man hit och så är det ett blått hus med
inslagna fönster. Och ser ut som det inte varit öppet på
50 år. Skulle man inte kunna fixa till det och sätta in lite
blommor och få dit band?”
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”Jag tycker man ska spara pengar, jag vet inte till vad
men till vettiga saker. Tycker inte man ska slösa. Att
kändisar får massa betalt för att uppträda när staden
fyller år tycker jag inte är bra.”
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”Jag tycker vi ska bygga billiga bostäder. Att folk kan bo
är viktigare än att fira en fin stad.”
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”Just i Strömstad finns det hyfsat litet utbud av kultur,
eftersom det är finns så litet utbud är några huvudgrejer
man håller på med. Vill man göra idrotter finns det
möjlighet att elitsatsa, men det finns inget som man kan
hitta på om man vill ha något kul en kväll.”
”Det finns saker att göra på skoltid, men efter skolan
finns inget ställe att spela teater eller repa på.”
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Vård och hälsa
Elever och politiker pratade om hur regionens
hälso- och sjukvård fungerar för dem. Fokus
låg framför allt på ungdomsmottagningarna,
men även folkhälsa, tandvård, och sjukhus och
vårdcentralen diskuterades.
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”När jag har varit uppe på sjukhuset i Lysekil förstår
man inte alltid vad dom säger, otrevliga läkare. Bytt till
Läkarhuset och det är väldigt mycket bättre.”
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”Om det händer något akut måste man åka till NÄL.
Röntgen finns i Lysekil och sen måste man åka till
Uddevalla. Om det är akut måste man åka till ett
sjukhus för att komma till ett annat.”
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”I dag när jag åt soppa och fyra mackor, men blev
inte mätt. Ingen näring i maten. Vi har ju pratat med
kommunen men de har inga pengar så vi måste spara.
Man orkar ingenting när man inte får näringsriktig
mat.”
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”Varje gång man går till ungdomsmottagningen säger
dom att de ska skicka en rapport hem. Det borde man ta
bort.”
”Ibland kommer det ett brev hem om det är något
allvarligt.”
”Till mig har man sagt att de ska kontakta mina
föräldrar.”
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”När mitt ansikte svullnade upp och jag åkte till akuten
tog det åtta timmar innan jag fick träffa någon. Men
jag fick mitt ärende uppskjutet hela tiden, kösystemet
fungerade inte.”
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”Den dagen man har öppen mottagning från 14-18 är
det alltid jättelång kö och man får vänta i timmar.”
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”Varför måste man åka ändå till Vänersborg för att
få en liten skruv tilldragen om något händer med
tandställningen?”

!"#$%&'()($&*++,-./0.
0%($%*'()$*%'+,-./:%&%
T<)#%6%0%)2*#"*6*;%#()+2,#"%&*"#0/);#'78#8<6.*#0*)#0+("%2#*0#
,';#.:=(0/);#'78#*""#&*2#1/)#8:<65#2<)#&*2#-%890%)#&F7(%"#
7%2")*6"3#T/,)*#="")F7("%#.+""#&+..29:%#&%;#6/2,*#0<2"%"+;%)#4#
8*)#&*2#-'(*"#%2#"+;#./#0+66#&*2#+2"%#.+""*#+#0<2")=&&%"#+#%2#
8*60"+&&%#'78#0<2"*#="*2#*""#;%2#-'(*;%#"+;#.(*#,<66*3#
Y2,;'&.&'""*,2+2,%2#0*)#%""#<&2%#.'&#;%"#.*&"*6*;%.#
&F7(%"#()+2,3#_/2,*#*2./,#*""#;%"#0*)#19)#;/6+,*#955%""+;%)#
'78#92.(*;%#*""#;%..*#.(=66%#="9(*.3#

”Det är öppet för lite. Finns bara öppet en dag i veckan
och då kanske man inte kan.”
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”I Vara är mottagningen i centrum, vilket kan vara
både en fördel och nackdel, men man kanske inte vil
att ska se mig gå dit. Jag ser hellre att den ligger vid
vårdcentralen.”
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”Jag tycker man ska investera mer i kuratorer på skolan.
Man kanske drar sig för att söka psykolog utanför
skolan. Bra att det finns på skolan där vi är så många
timmar om dagen.”
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”Jag är besviken på att intensiven i Uddevalla togs bort
och lades till NÄL. Varför fick inte en sådan avdelning
vara kvar? Då hade ju många liv kunna räddas?”
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”På ungdomsmottagningarna är det dåliga öppettider.
Det är ofta stängt, de är på lunch och det går nästan
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aldrig att ringa dem. Vi har tur med vårt schema med
långa raster. Det är inte öppet så ofta. De har öppet mest
på skoltid när man är i skolan. Man vill inte få ogiltig
frånvaro bara för att gå till ungdomsmottagningen. Det
finns inga kvällstider.”
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”Det är mycket droger i Uddevalla. Det är mycket
partydroger, det är vanligt. Ingen aning vad polisen gör.”
”Ja, det kommer från Oslo, sen stannar det här och går
vidare till Göteborg. Det är billigt här. Det är mycket
lättare att få tag på röka än sprit.”
”Uddevalla är den tredje drogtätaste staden i Sverige.
Det är många som tar droger och sen har på sig keps
och solglasögon på lektionen och då märker lärarna det
inte. Synen på droger är inte så seriös, man tar det inte
så allvarligt. Folk vet att det är farligt, men det är så
lättillgängligt.”
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”Vi blir bara kallade en gång per år. Har man istället
värk får man stå i kö och vänta länge.”
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”Helgerna borde det vara öppet för då kan det hända
grejer och då borde de ha öppet. De borde också ha
öppet någon extra timma om kvällarna.”
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”Mest tjejer som jobbar där och då kan det vara svårt att
säga det man vill säga. Jag tycker att det ska vara killar
som jobbar där också.”
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”Man får inte hjälp att sluta röka, man får inte köpa
nikotintuggummin- eller tabletter och liknande om man
inte är 18 år.” Förslag om att sjuksköterskan på skolan
borde dela ut sådant kom upp.
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”Är man skriven på en vårdcentral men inte vet vilken
man är skriven vid så skickar de tillbaka en till den
vårdcentral man är skriver vid – detta även om man är
akut sjuk.”
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”Ibland känns det som om folk inte vill boka en tid utan
vill göra det som en spontangrej efter skolan.”
”Det är bra att man kan komma på drop in, tänk
om man behöver dagen efter-piller? Då kan man inte
beställa en tid och vänta några dagar.”
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”Den enklaste justering kan inte ske hos ortens
tandläkare utan man måste resa till närmaste specialist.”
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”Det är dåligt här i stan, man blir förhörd typ. De
vill inte att man ska komma. De är snabba med att
bestämma att de inte kan göra något.”
”Vill man att något ska hända måste man ha föräldrar
som ligger på och tjötar.”
”De har mindre respekt för ungdomar. De vet inte riktigt
vad de säger, se sätter sig över oss ’du mår bra’ ungefär.
Om föräldrar är med är det bättre. Folk undviker att gå
till vårdcentralen.”
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”Det är väldigt dåliga öppettider, och stängt helger och
på sommaren. Det är ju då man behöver den som mest.”
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”Det fungerar inte med sekretessen. Det är ett fall med
p-piller där de ringde hem till föräldrarna. Det var
också en utländsk tjej som skulle göra abort men så fick
föräldrarna reda på det genom ungdomsmottagningen.”

