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Varför en barndialogdag? 

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att komma till tals i frågor som rör 

dem.  

Ett syfte med en dialogdag är att barn ska få ta del av viktiga frågor som händer 

i Tidaholms kommun – och tycka till om sådant de inte gör till vardags. Det kan 

handla om frågor som inte diskuteras så ofta nära barnet. 

Under 2017 diskuterades flera stora utvecklingsfrågor i kommunen vad gäller 

stadsplanering, kultur och fritid – varför en dialogdag för att barn skulle få vara 

med och tycka till ordnades. 

Vilka var med? 

Inbjudan gick ut via rektorer på samtliga skolor. Deltog gjorde ett 35-tal elever 

från Forsenskolan, Hökensåsskolan och Rudbecksgymnasiet. Dagen delades i 

två delar, där yngre barn (årskurs 4-6) deltog på förmiddagen och äldre barn och 

unga deltog på eftermiddagen (årskurs 7-9 och 3 på gymnasiet). Vissa hade med 

sig synpunkter från sina klasser. Vissa inskickade synpunkter har också kommit 

i efterhand från elever som inte deltog i dagen. 

Tjänstepersoner som deltog kom från miljö- och byggnadsförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  

Dagens frågor 

Dialogen delades upp efter fem större stationer (olika bord för varje station) som 

alla hade 3-4 frågor. Grupperna hade 15 minuter per bord att svara på frågorna 

och roterade sedan till nästa station.  

De tre första stationerna rörde arbetet med översiktsplanen, den fjärde stationen 

rörde arbetet med den kultur-, fritid- och idrottspolitiska riktlinjen och den femte 

stationen kommunens arbete för en ny idrottshall vid den nya F-6-skolan samt 

arbetet att förbättra ungdomsverksamheten på Godsmagasinet. Stationernas 

teman var som följer:  

  



 
 
 
 
 

Station 1 – Där du bor. 

(Barnen antecknar enskilt någon minut, sen frivillig gemensam diskussion som 

ledaren håller i. Anteckningarna samlas in efter varje fråga.) 

a. Tänk på där du bor. Vad är det bästa med den platsen (exempelvis parken 

bakom huset, lekplatsen i grannkvarteret, bäcken nedanför hagen)? 

b. Vilket är ditt favoritställe att gå till i ditt bostadsområde? 

c. Vad kan bli bättre? 

 

 

 

 

 

Station 2 – Vackra, roliga och otrygga platser. 

(Barnen sätter klistermärken på stora kartor över kommunen och staden 

Tidaholm, som sitter uppklistrade på väggen.  Kort genomgång efter avslut.) 

a. Vad tycker du mest om i Tidaholm? En vacker plats? (Röda klistermärken) 

b. Finns det någon plats som är extra rolig? (Stjärnor) 

c. Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful? (Svarta klistermärken) 

Station 3 – Önskestaden. 

(Diskussionsfråga kring ett stort blädderblock, brainstorming, ledaren 

antecknar.) 

a. Tänk på en plats eller stad du har varit i. Vilken stad/plats? 

b. Vad kommer du ihåg du därifrån? 

c. Fanns det något som var extra bra, som du vill ha i Tidaholm/där du bor 

också? 



 
 
 
 
 

Station 4 – Din fritid. 

(Diskussionsfråga med postit-lappar kring stora blädderblock, ledaren 

antecknar.) 

a. Vad vill du göra för idrottsaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? 

b. Vad vill du göra för kulturaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? (ex. 

ex. tecknarkurs, teater, film, musik.) 

c. Vad är det som gör det roligt med att vara med i en idrotts- eller 

kulturförening? 

d. Varför tror du att man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 

 

Station 5 – Framtidens idrottshall och fritidsgård.  

(Barnen antecknar enskilt någon minut, sen gemensam diskussion, ledaren 

samlar in anteckningar.) 

a. Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall, förutom att idrotta? 

b. Vad skulle finnas på en fritidsgård för att få dig att gå dit?  

c. Varför vill inte alla gå till fritidsgården idag?  



 
 
 
 
 

Vad kom fram? 

Nedan presenteras tankar som barnen återkommande gett uttryck för i dialogen. 

Fullständiga svar kan läsas i bilagan. 

 

Bostadsområdet (1) 

Något som ofta uttrycks av barnen som positivt med bostadsområden där de bor 

är närheten till olika saker så som närhet till kompisar, skola, grönområden, 

lekplatser, idrottsplatser, natur och till vackra platser vid Tidan.  

Det som kan bli bättre i olika bostadsområden har ofta att göra med tryggheten 

eller säkerheten i området, till exempel hastighetsbegränsningar eller trasiga 

lekplatser. Det skulle också, i vissa fall, kunna finnas mer aktiviteter att göra 

eller en utveckling av de platser för lek och idrott som redan finns. En lekplats 

för större barn som är för gamla för de lekplatser som finns och för unga för att 

gå till Godsmagasinet önskas. Återkommer gör också önskemål om en skatepark 

eller en actionpark. Viktigt är bra cykelvägar, övergångsställen och 

kollektivtrafik som stannar vid många hållplatser, något som saknas på vissa 

ställen. Belysning är också viktigt i mörka områden. 

 

Vackra, roliga och otrygga platser i kommunen (2) 

Vi frågade barnen om platser som är vackra i Tidaholm och i kommunen. 

Barnen gav överlag uttryck för att Tidaholm är en vacker stad med många fina 

platser längs Tidan, så som Bruksvilleparken, Ånarundan och Stallängsskogen, 

samt Svandammarna och Gamla torget. Sjöarna runt om i kommunen är också 

vackra. 

Vad gäller roliga platser lyfts ofta platser där aktiviteter äger rum, till exempel 

idrottshallar, badhus, skatehall, ungdomsgård och fotbollsplaner. Platser som 

sjöar och parker kan också vara roliga. 

När det kommer till otrygga eller fula platser återkommer vissa platser medan 

andra nämns enstaka gånger. Av de som hörs oftast är genomgående att 

otrygghet förknippas med mörker, att området är tomt på folk eller att det finns 

äldre personer där eller att något är trasigt eller slitet. Några av dessa platser är 

Godsmagasinet (slitet, äldre som röker), Stallängsskogen (mörkt), 



 
 
 
 
 

Kungsbroskolan (öde och mörkt), busstationen (äldre som tjoar och ropar), 

Vulcanön (äldre som tjoar och ropar) och Bruksvilleparken (mörkt).   

 

Önskestaden (3) 

Vid stationen om önskestaden fick barnen drömma fritt om platser de varit på, 

vad som varit bra där och vad som skulle kunna finnas i Tidaholm som också 

funnits på den platsen. De drömmer återkommande om olika saker som skulle 

förbättra utbudet av kultur, fritid och annat, till exempel om platser för 

aktiviteter så som en skatepark eller ett utomhusbad, om fler restauranger och 

butiker. 

 

Fritiden (4) 

På deras fritid sysslar vissa av barnen med idrott och kultur genom 

föreningslivet medan andra inte är aktiva i någon förening. På frågan vad de 

önskar fanns för idrott och kultur att utöva som saknas idag är skatepark, 

amerikansk fotboll, volleyboll, minigolf, större utbud på biograf, måla/rita och 

film/foto något som nämns av flera. 

När det kommer till frågorna om varför man är med i en förening och varför 

man slutar i en förening framhåller barnen att det är viktigt att fortsatt tycka att 

det är kul att vara med i aktiviteten, att man kan träffa kamrater och lära sig nya 

saker. Det är också viktigt att det finns bra ledare. En anledning till att man 

slutar kan vara att skolan tar över eller att man hittar andra intressen, men också 

att lag toppas, att det är för stort fokus på tävling eller att prestera och att man 

inte känner sig lika bra som andra som är med. 

 

Framtidens idrottshall och fritidsgård (5) 

När det kommer till framtidens idrottshall lämnar barnen många förslag på vad 

man kan tänkas göra mer än just idrotta. Det kan vara en plats för konserter och 

disco, att umgås, ha mässor, en plugglokal, en kiosk eller ordna LAN. 

Vad gäller ungdomsverksamheten uttrycker barn att Godsmagasinet både är en 

plats för att träffa nya kamrater och umgås men också en plats som kan vara 



 
 
 
 
 

otrygg. Det som skulle få de som inte varit där att gå dit är till exempel fler 

aktiviteter, mer vuxna, att lokalerna renoveras och är öppna och att det är olika 

åldrar i huset på olika tider.  

Vad händer med svaren? 

Svaren från frågorna om bostadsområdet, olika platser i Tidaholm och om 

önskestaden (1-3) är alla del i arbetet med översiktsplanen i kommunen. 

Översiktsplanen är ett dokument som beskriver vad som ska hända med olika 

områden i staden, vad som behöver utvecklas osv. De svar som barnen lämnat 

ställdes ut i en lokal på Torggatan, som hölls öppen för medborgare att delta i 

processen med översiktsplanen. Svaren blev också del av den rapport över alla 

synpunkter som kommunen fått från medborgarna via lokalen, via enkäter på 

webben och på andra sätt. Allt detta material tas med och presenteras för 

politikerna som ska besluta hur Tidaholm ska se ut i framtiden. De specifika 

förslag på förbättringar av bostadsområden som barn har lämnat har kommit till 

tekniska förvaltningens kännedom. 

Svaren från frågan om fritid och föreningsliv tas med till arbetet med den kultur-

, fritid- och idrottspolitiska riktlinjen som skrivs i kommunen. Det är ett 

dokument där det ska framgå vad som är viktigt för kommunen i arbetet med 

just dessa saker.  

Svaren om idrottshallen och fritidsgården lämnas över till kultur- och 

fritidsförvaltningen samt vad gäller idrottshallen till tekniska förvaltningen för 

framtida arbete med dessa frågor. 

Resultaten har då detta dokument skrivs presenterats för personal i kommunens 

barnrättsnätverk, för politiker i folkhälsorådet samt för tjänstepersoner i 

brottsförebyggande rådet. 

 

  



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

Fullständiga resultat 

Station 1 

 

Mellanstadiet 

Vad är det bästa med den 

platsen? 

Vilket är ditt 

favoritställe att gå till? 

Vad kan bli bättre? 

JA 

Perssonsgatan  

Att det är nära till skolan och 

att det är nära till 

fotbollsplan. 

Fotbollsplan. Nätet på fotbollsplan 

är lite sönder.  

Att det ska vara en 

minigolfbana på en 

lekpark.  

Norra 

Kungsvägen 

Att jag har nära till skolan 

och nära till 

utetennisbanorna. 

Tennisbana. Kanske JS.  Det finns en stor väg 

som jag måste gå över 

för att gå till skolan. 

Dom borde ta bort den. 

Det åker många bilar 

förbi på nätterna.  

Ramstorp Nära till Ulvesborg. Inget speciellt. Inget att göra. Kattskit 

i sandlådor. Lekplats 

med klätterställningar, 

Utebio. Mer affärer.  

Åvägen  Att det är nära till skolan. 

Och att den finns en 

pulkabacke precis bredvid 

mitt hus, och nära till 

fotbollsplan.  

Det är till fotbollsplan.  Att det är en vändplats 

vid mitt hus så det 

kommer ofta bilar och 

åker förbi.  

Eriksbergsgatan 
Nära till kompisar, fint 

område, snälla grannar, 

mycket bilar på natten.  

Bra fotbolls plan vid 

lekparken vid norra 

kyrkogården.  

Avslutare vägarna för 

det ligger grus överallt  



 
 
 
 
 

Östergatan Nära kompisar och 

lekplatser.  

Min grannes trädgård för 

den är stor.  

Tömmer glas.  

Daretorp Man slipper människor, det 

är lugnt.  

Kyrkogården på natten när 

man leker kurragömma.  

Mina grannar är 

konstiga. Ibland åker 

de olagliga 

crossar/fyrhjulingar på 

natten. De har typ 20 

hundar som de inte 

håller koll på. 

Hundarna brukar smita 

in i vår trädgård och 

bli jagade av mina 

katter. Det är högljutt 

på natten.  

Sågartorpsgatan 

intill 

Hökensåsskolan   

Det bästa är att man har nära 

till skolan, till 

Sparbankshallen och till 

kompisar. 

Det är bred gata som man 

kan cykla och leka på. 

Fotbollsplanen är bra som 

ligger bredvid lekparken. 

Vissa grannar är 

jobbiga, men de flesta 

är snälla, En av 

grannarna har jobbiga 

hundar.  

Hellidsvägen  Övergångställe i korsningen 

mot Hökensås. Mindre 

trafik. En kiosk vid slottet. 

Rastgård för hundar, man 

tänker på att ta upp 

hundbajs, någon skylt som 

det står ”Se upp för katter”.  

I skogen vid dammarna för 

att man är ensam.  

De kan bli påkörda! 

Många katter blir 

påkörda där.  

Härja Nyhem   Det är bäst där är att man får 

vara för sig själv. Och man 

kan göra nästan vad man 

vill.  

Mitt favoritställe är skogen 

bredvid mitt hus för att man 

får rå om sig själv.   

Bättre hastigheter, inte 

80-90 utan 50 km i 

timmen.  



 
 
 
 
 

Betesvägen  Runtom i området finns det 

lekplatser, skog och 

grönområden.  

Det bor många barn där, det 

är lugnt för det ligger inte så 

nära stan/centrum. Många 

som bor där har hundar, det 

har vi också, så när vi är ute 

med dem träffar man många 

människor. 

Uppe i skogen är det roligt 

för om man går en bit på en 

av de stigar som finns där, 

så kommer man till 

elljusspåret på berget. 

Det är också roligt att gå till 

lekplatser. 

Vissa bromsar inte vid 

väggupp! Vissa gasar 

jättemycket efter 

vägguppen.   

Myrebo gård  Jag bor vid Hjovägen 

Myrebo gård. Bra att det är 

nära stan men det är på 

landet . 

Tidavallen för att jag gillar 

fotboll och att det fint där. 

Att dom kör 

långsammare. 

(Pappa)  

  

 

 

  

(Mamma) 

Skogsstig bakom huset till 

badhuset. 

Badplats. Lekplats för större 

barn, bra asfalt och 

affärer. 

Nära till skolan Kompisar. Farthinder kompisar i 

min ålder bra asfalt 

Inte uppgett Nära skolan och kompisar  En kompis som 

granne, kanske nåt mer 

gym och bygga något 

nytt där det fanns en 

lekplats t ex 

fotbollsplan.   

Inte uppgett Det är ett stort grönområde 

utanför vårat.  

Nära en lekpark. Mycket skog. 

Inte uppgett Nära skolan/kompisar. Nära 

till t ex Eddies, stan, 

Tidavallen, idrottshallen. 



 
 
 
 
 

Skolgatan Stort hus.  Ulvesborg. Yngre grannar. 

Inte uppgett Det är mycket skog att leka 

i. Köra mycket maskiner, 

hjälpa andra, bygga. 

Till en å med min kompis 

och fiska. Jag har en 

kompis nära.  

 

 

 

 

 

Högstadiet/gymnasiet 

Vad är det bästa med 

den platsen? 

Vilket är ditt 

favoritställe att gå till? 

Vad kan bli bättre? 

Inte uppgett Nära till berget, nära till 

centrum, fotbollsplan. 

Gymmet, berget. 

Ekedalen  Många bra skogstråk, 

allmän lekplats, bra natur, 

fin natur, fin badplats, 

Brygget.  

Röja upp bad platsen/göra 

finaste. Renovera.  

Inte riva skog vid 

spåren.  

Förslag – Tidaholm 

skatepark. 

Stensiken  Nära till skolan, bra 

cykelvägar. 

Stadsbiblioteket. Högljutt på sammaren.  

Baltak  Ånarundan & fina 

promenadsträckor, lagom 

nära till centrum fast 

fotfarande på landet. Fin 

kyrka med luciatåget. 

Ånarundan. Cykelväg till och från 

Tidaholm, vilket 

också är på väg. Fiber. 



 
 
 
 
 

Södra Ringvägen   

 

 

Lekparken  Bussarna går sällan 

förbi den vägen och 

sällan stannar utanför 

mig, vid den 

busskuren som jag bor 

närmast. Viket är 

väldigt tråkigt då jag 

sparar 20 minuter och 

slipper gå ensam hem 

på kvällen som är 

väldigt obehagligt. 

Södra 

Kungsvägen  

Ligger nära till stan, trevliga 

grannar och ligger mysigt. 

Har inte direkt något 

favoritställe att gå till men 

i såna fall carporten och 

skruva lite.    

Tror inte det kan bli 

bättre än det är.  

Inte uppgett Nära biblioteket. 

Det bästa med mitt ställe är 

att det är lugnt och man 

trivs i omgivningen. 

Det bästa stället att gå till 

är på sommaren i skogen. 

Jag och mina vänner 

brukar gå dit och chilla. 

Det som kan bli bättre 

är att skogen behöver 

mer belysning. Det 

finns lampor men dom 

är få. 

JA Perssonsgatan Fint område, lugnt och tyst. Jag är aldrig i mitt område. Lugnt, kan bli bättre.  

Inte uppgett Tidan (fiske). Magasinet där jag brukar 

vara.  

Bruksvilleparken, soft 

ställe att vara på sommaren 

och perfekt ställe att ha en 

skatepark på.  



 
 
 
 
 

Nygatan När jag flyttande dit, 

brukade leka mycket i en 

park nära mig, gamla och 

trevliga grannar.  

Inte långt från stan.  

En kompis nära. 

Lekparken. 

Så länge man har roligt 

spelar det ingen roll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bättre grannar som 

bor mitt emot. Bilar 

som åker saktare. 

Ekedalen  Fint ställe att ha på 

sommaren, så ute gå, jogga, 

cykla osv. Väldigt tyst.  

Tidaholm: mer aktiviter 

men inte många.  

Kvittar så länge man hittar 

på något. 

Större trådgård, väldig 

trevligt.   

Helliden  Bästa med platsen = avskilt 

men ändå samhället.  

Slottet. Mindre backen = lång 

backen.  

Hökensås Nära till berget. Lekpark. 

Nära till centrum. 

Gymmet, berget.  

Inte uppgett Det är nära skolan. Dåligt 

när stora grejer händer, 

bilar. 

Inte uppgett Nära skolan. Maggan, Bruksvilelparken.  Statepark. 



 
 
 
 
 

Övriga kommentarer vid station 1: 

Mellanstadiet: 

1. Tänk på där du bor.  

a. Vad är det bästa med den platsen?  

Natur+skog.  

Nära till allt.  

Grönområde för lek o idrott.  

Nära till skolan och kompisar.  

Finns mycket att göra.  

Djur nära.  

Skogsstig med badplats. 

  

b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? 

Ån och fiska.  

Tidavallen.  

Fotboll (bäst är konstgräs på Tidavallen).  

Skog - orörd skog och att klättra i träd.  

Innebandyplan utomhus i Bruksville.  

Badplatsen i Madängsholm (spela volleyboll och fotboll vid 

badplatsen). 

Hellidsvägen – men mycket trafik, övergångsställe, kiosk vid 

slottet, rasta för hundarna, se upp för katter – skylt 

Betesvägen – lekplatser, skog och grönområden, många barn, lugnt 

inte nära skolan, hundar, träffar många med hundar, favoritplats i 

skogen, elljusspår på berget, lugnt och skönt, inhängnad för 

hundarna.  

Får vara för sig själv, lugnt och skönt, kan göra vad som helst, 

favoritställe i skogen. 

Hjovägen – nära stan fast det är på landet, Tidavallen är ett 

favoritställe, fint. 

Badplatsen på sommaren. 

Fröjevi 

Poke´stoppet vid kyrkan. 



 
 
 
 
 

c. Vad kan bli bättre? 

Madängsholm - en lekplats för större barn. Affär i Madängsholm.  

Furulundsgatan - farthinder.  

Bygga lekplats med fotbollsmål i Brogårdsområdet (alla små 

lekplatserna har försvunnit). 

Studievägledare – finns ingen fotolinje, måste flytta till en annan 

stad 

Gasar på efter väggupp, för små, så kan gasa över 

Ställa ut cruising – många tycker det är roligt 

Kör snabbt i Härja, köra   

En affär skulle vara bra (Fröjered) 

En gympasal 

Fler bussar samt busskort så man kan ta sig till Tidaholm. 

Fler snälla hästar på ridskolan 

 

 

Högstadiet/gymnasiet: 

1. Tänk på där du bor. 

a. Vad är det bästa med den platsen?  

Nära till skolan. 

Nära till aktiviteter. 

Nära till Tidan 

Kul när atollen låg nära (när de var mindre). 

Lekpark, bra att det finns. 

Nära in till stan. 

Säkra skolvägar. 

b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? 

Godsmagasinet! (tyckte alla) 

Ån och fiska.  

 

c. Vad kan bli bättre? 

Skatepark/aktivitetspark! (enhälligt förslag).  

I övrigt var alla nöjda med sina områden där de bor.  

Miljö – lugn, park, sitta och prata 



 
 
 
 
 

Spela fotboll – ha ytor 

Bra ställe att bo i – lite avskilt men nära centrum 

Bor man mitt i stan – låter hela tiden, ljud. Ute och varvar bilen. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

Station 2 

 

Mellanstadiet: 

Tänk på centrum i Tidaholm 

a) Vad tycker du mest om i Tidaholm? 

- Daretorps kyrkogård för vi leker kurragömma där på natten. 

- Ishallen, jag spelar hockey 

- Rossies, de har god mat 

- Frasses, det är jättegott 

- Ulvesborg, spelar fotboll 

- Sparbankshallen, det är en bra idrottshall 

- Hökensåssjöarna, gillar att fiska och bada 

- Gisseberget, fint berg 

- Bakom norra kyrkogården, kul kompis som bor där 

- Bruksvilleparken - kärleksön.  

- Hökensås – där man kan fiska 

- Härja – där jag bor, skog och fint 

- Kyrkor – fina 

- Biblioteket 

- Turbinhusön 

- Badhuset 

- Lilla havssjön 

- Djupasjön 

- Tidavallen/idrottshallen – sport 

- Badhus 

- Bowlinghall 

- Idrottshall 

- Ridklubben 

- Stadsparken 

b) Finns det någon plats som är extra rolig? 

- Sagabiografen 

- Beachvolleyplanen, bakom kulturskolan 



 
 
 
 
 

- Ulvesborg 

- Baltak, fiska 

- Bredsjön - bada. 

- Direkten - godis. 

- Frasses - god mat + nära Tidavallen.  

- Badhus.  

- Idrottshallarna - för att träna.  

- Badet i Madängsholm - Naturen.  

- Innebandyplan på Bruksvilleparken. 

- Badhuset 

- Lilla havssjön 

- Badhuset 

- Sport Tidavallen/idrottshallen 

- Badhus 

- Bowlinghall 

- Idrottshall 

- Ridklubben 

- Stadsparken 

c) Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful?  

- Ett garage vid Norra kyrkogården, vid reningsverket. Där 

har man hittat en död katt i en plastpåse. 

- Godsmagasinet, fult och äckligt 

- Blått hus vid Hökensåsskolan där de inte tar hand om sina 

skällande hundar. 

- Ekebergs gård, tom hästtransport i skogen som ser läskig 

ut. 

- Bakom Sparbankshallen, där röker folk, de är läskiga 

- På vägen ut mot Holma, gula skumma lägenheter, där har 

någon blivit mördad och de odlar knark. 

- Läskig gubbe vid Granbolet 

- Där man pantar burkar vid Coop och toaletten. Äckligt för 

att det är smutsigt. 

- Lilla Orienten, där säljer de sprit till minderåriga. 

- Bakom sparbank - äldre som röker.  



 
 
 
 
 

- Direkten - mörkt vid gången.  

- Falköpingsrondellen - Mörkt vid husen + läskiga hus.  

- Vulcanön: På Rudbeck - elever skriker + Biblioteksbron – 

Dog vid isen.  

- Såg en död man i härja.  

- Bruksvilleparken - mörkt.  

- Gräset 1 – läskigt, ödehus, spöken.  

- Godsmagasinet – Förfallet, skräpigt + läskiga människor. 

Otryggt. 

- V. Essens plats – Förföljd +. Läskigt m de gula hyreshusen.  

- Madängsholm – Fult trasigt hus.  

- Kaggestorp – ett trasigt hus, trasiga fönster på bilar, läskigt 

- Läskiga hus 

- En lekplats som finns (ful) 

- Tidaholm på kvällarna är läskigt. 

 

Högstadiet/gymnasiet: 

Tänk på centrum i Tidaholm.  

d. Vad tycker du mest om i Tidaholm? 

- Bruksvilleparken - kärleksön.  

- Tidan.  

- Svandammarna 

- Ånarundan  

- Turbinhusön, fint 

- Gamla torget, mysigt, positiva minnen 

- Djupasjön, inte mycket folk, hyfsat bra bad 

- Havssjön, många kompisar 

- Gamla torget, fina hus, mysigt 

- Djupasjön, fint, kul att hänga där 

- Madängsholm, hela samhället. Mysiga minnen därifrån. 

- Stallängsskogen, hänga med kompisar vid bordet i 

korsningen nära kiosken. 

- Godsmagasinet 

- Bruksvilleparken 



 
 
 
 
 

- Turbinhusön 

- Sjöarna 

 

e. Finns det någon plats som är extra rolig? 

- Fiska och bada på Hökensås  

- Gamla torget, hänga med kompisar 

- Madängsholm, hjälper pappa med saker i garaget 

- Coop-parkeringen, alltid folk där. När bommen stänger drar 

vi till Tidavallen och Preem. 

- Godsmagasinet, där käkar vi ibland och drar sedan vidare. 

- Djupasjön 

- Coop-parkeringen, Gamla torget och Magasinet 

- SSU-lokalen, ca 30 medlemmar 

- Turbinhusön  

- Godsmagasinet  

- Tidan att fiska. 

- Godsmagasinet 

- Fotbollsplaner 

 

f. Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful?  

- Vid biblioteket – mörkt och öde om kvällen  

- Busstationen, läskigt med äldre som tjoar och ropar. 

Knarkare. Sitter ofta i busskurerna. 

- Stallängsskogen, dålig belysning. 

- Godsmagasinet, fult, inte så välkomnande miljö 

- Ekedalen, tråkig miljö 

- Konstverket utanför Forsenskolan är fult  

- Kungsbroområdet – väldigt läskigt om kvällen, natten. 

- Brukets industriområde 

- Godsmagasinet – slitet och nedgånget 

- Godsmagasinet – fult 

- Skogar 

- Stallängsskogen mörkt 

- Tidaholm är fint, men ödehus är läskigt 

- Skatehall 



 
 
 
 
 

Station 3 
 

Mellanstadiet: 

Tänk på en plats eller stad du har varit i.  

a. Vilken stad/plats? 

- Stockholm 

b. Vad kommer du ihåg därifrån? 

- Gröna Lund 

c. Fanns det något som var extra bra, som du vill ha i 

Tidaholm/där du bor också? 

- Max restaurang 

 

Högstadiet/gymnasiet: 

Tänk på en plats eller stad du har varit i.  

c. Fanns det något som var extra bra, som du vill ha i 

Tidaholm/där du bor också? 

- Skatepark 

- Parker i staden 

- Mer tävlingar 

- Varit på SM-vecka  

- Ullared, A6 – affärer 

Tankar om en skatepark: Några av ungdomarna diskuterar att de vet att det 

gjorts en namninsamling för en skatepark. De har väntat i 7-8 år och vet inte 

varför kommunen inte kan bygga en. De tycker att en skatepark skulle kunna 

ligga vid Hökensåsskolan på grusplanen och att det finns hinder där för både 

nybörjare och elit. Den skulle kunna ligga där modulerna är på Forsen också om 

de flyttas. 

Om Godsmagasinet: Det finns ett tomt rum på Godsmagasinet – varför är det 

inget där? 

  



 
 
 
 
 

Station 4 

 

Kultur-, fritids- och idrottspolitiska riktlinjen 

 

Mellanstadiet: 
 

Vad vill du göra för idrottsaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? 

1. Minigolf      7 

2. Amerikansk fotboll     7 

3. Skatepark      6 

4. Paintball      5 

5. Laserdome      4 

6. Agility/även inomhus     3 

7. Basket      2 

8. Streetfootball     2 

9. Gymnastikhall     2 

10.  Klättring inne och ute     2 

11.  Kaninbana      2 

12.  Ungdomsgym under 15 år    2 

13.  Go-cart      2 

14.  Trampolinpark     2 

15.  Inomhusklubb fotboll     2 

16.  Lacrosse      2 

17.  Hinderbana 

18.  Vattenrutschbana i simhallen 

19.  E-sport 

20.  Utebassäng simning 

21.  Cheerleader 

22.  Fler tennisbanor 

23.  Golf 

24.  Extra simskola 

25.  Lekland 

26.  Mer istider 

27.  Cykelbanor 

28.  Inomhushall fotboll 

29.  Karate-klubb 

30.  Innebandyhall 

31.  Äventyrpark 

32.  Crossbana 

33.  Camp Active 

 



 
 
 
 
 

Vad vill du göra för kulturaktiviteter på som du inte kan göra idag? 

1. Större biograf      5 

2. Målningskurs/Rita     6 

3. LAN-hall med e-sport     2 

4. Disco      2 

5. Agility      2 

6. Utomhusbio      2 

7. Dataprogrammering     2 

8. Film/Filmredigering/Filma    2 

9. Teater      2 

10.  Replokaler/studio    2 

11.  Mer cruising 

12.  Zoo 

13.  E-sport 

14.  Djurdans/Djurteater 

15.  Dataspelsutveckling 

16.  Utställning för cyklar – diplom för de som vinner 

17.  Utställning A-traktorer och mopeder 

18.  Fotografering 

19.  Skrivarkurser  

20.  Munspel 

21.  Flöjt 

22.  Äventyrspark 

 

Vad är det som gör det roligt att vara med i en idrotts- och kulturförening? 

1. Lagkamrater      8 

2. Lära sig nya saker     6 

3. Nya vänner      4 

4. Man blir bättre      4 

5. Göra saker tillsammans     4 

6. Att få spela cup, läger och kämpa    2 

7. För att det är kul och för att träffa nya personer   2 

8. Röra på sig      2 

9. Bättre planer      2 

10.  Man får gratis inträde 

11.  Man får döma och kan tjäna pengar 

12.  Jag får tillgång till banorna med egen nyckel 

13.  Får vara med om olika saker 

14.  För att man är bra på det 

15.  Alla får vara med 

16.  Man får vara med och bestämma 



 
 
 
 
 

17.  Får vara med och ge förslag på saker 

18.  En på sommaren/en på vintern 

19.  Roligt att lära sig 

20.  Man får göra roliga saker 
 

Varför tror du man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 

1. För att man inte tycker att det är kul längre   7 

2. För att man inte lär sig något    4 

3. Dåliga tränare/ledare     4 

4. För att det är tråkigt     4 

5. Satsa på annan sport     4 

6. Ont om tid      3 

7. För att testa något nytt     2 

8. Toppning av laget     2 

9. Blir retad      2 

10.  Man kan skada sig     2 

11.  För att det börjar hända andra kul saker 

12.  Dålig info så man missar saker 

13.  Det kostar för mycket 

14.  Föräldrapress 

15.  Man får inte ta för sig 

16.  Skolan tar mer tid 

17.  Kompisar slutar 

18.  Favorisering 

19.  Man hittar inte det man gillar 
 

 

Högstadiet/gymnasiet: 

 

Vad vill du göra för idrottsaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? 

1. Skatepark     4 

2. Volleyboll     3 

3. Konståkning     2 

4. Mer idrott i skolan    2 

5. Utegym     2 

6. Cheerleader 

7. Basketbollplan 

8. Bättre fotbollsplaner 

9. Stadsorientering 

10. Cirkus/Akrobatik 

11. Amerikansk fotboll 



 
 
 
 
 

12. Paintball +/Airsoft 

13. Laserdome 

14. Handboll – dam 

15. Ishockey – dam 

16. Blandidrott – olika varje vecka 

17. Parkour – allmän, hopp och lek 

18. E-sport 

19. Bågskytte 

 

Vad vill du göra för kulturaktiviteter på som du inte kan göra idag? 

1. Mer bio      3 

2. Garagelokal – mekamöjligheter    2 

3. Foto/film      2 

4. En fritidsgård 

5. LAN-lokal/IT-medialokal 

6. Skrivarcirkel/Läscirkel 

7. Utemålning/Muralmålning 

8. För få lektioner – piano  (Musikskolan) 

9. Måla/pyssla/hantverk/sy 

10. Designa om torget för att skapa aktiviteter 

11. Lovaktiviteter för äldre ungdomar 

12. Aktiviteter för äldre ungdomar – inte bara barn 

 

Vad är det som gör det roligt att vara med i en idrotts- och kulturförening? 

1. Gemenskap och intresse för aktiviteten    3 

2. Utvecklas      3  

3. Kamrater     2  

4. Lära sig nya saker     2 

5. Bra ledare/lärare (kulturskolan) 

6. Gillar att röra på sig 

7. Man är social 

8. Intresserad av idrott 

9. Större chans att påverka (Skateförening) 

10.  Vara med och utveckla föreningen för framtiden 

11.  Ha något att göra på fritiden 

12.  Då blir en rutin och då blir träningen av 

13.  Adrenalin – tävling 

14.  Göra något man kan ha som sin egen specialitet 

15.  Träffa nya människor 

16.  Utveckla sin sociala sida 

 



 
 
 
 
 

Varför tror du man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 

1. Skolan tar över      6 

2. Andra intressen      4 

3. Finns inget som är intressant    3 

4. Dåliga tränare      2 

5. Krockat med andra sporter 

6. Omklädningsrum på ickebinära 

7. Blir skadad 

8. Stress 

9. För lite att välja på 

10.  För mycket krav 

11.  14-15 år stress inför gymnasiet 

12.  Ingen variation i aktiviteterna 

13.  Har inte tid 

14.  Inte lika bra som andra 

15.  Tröttnat 

16.  Svårt att kombinera flera idrotter 

17.  Kompisar slutar 

18.  Hamnar ”mellan” olika lag 

19.  Otrygghet/man passar inte in  

20.  Hur mycket tid och energi man vill ägna sin aktivitet  
 

 

Övriga kommentarer vid station 4: 

Mellanstadiet: 

Kultur-, fritids- och idrottspolitiska riktlinjen.  

Vad vill du göra för idrottsaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? 

- Basket, men det kommer ju inga på träningarna säger de. 

- Crossbana 

- Skatepark 

- Camp aktive 

Vad vill du göra för kulturaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag?  

- Filmkurs 



 
 
 
 
 

Vad är det som gör det roligt med att vara med i en idrotts- eller 

kulturförening? 

- Man får göra roliga grejer. 

- Man är i ett lag, inte själv. 

- Umgås med andra barn. 

 

Varför tror du att man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 

- Bra att ledarna pratar med varann för att det inte ska krocka 

- Har funnits en målarkurs en gång – men lärare flyttade. 

- Man tröttnar och det blir tråkigt. Man kanske inte har hittat det man gillar. 

 

Högstadiet/gymnasiet:  

Varför tror du att man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 

- Får inte träna fotboll för hockeyn eftersom det finns risk för skador. 

- Idrottslektioner för korta – korta ned de andra lektionerna. Extra idrottslektion 

en gång i veckan? 

- Många som spelar dator, som sitter inne. 

- Viktigt att motivera, uppmuntra och pusha. Man måste fortfarande tycka att det 

är kul. Bra självförtroende – då passar man in. 

- Jobbigt att spela i flera lag, stressa inte för tidigt. 

 

  



 
 
 
 
 

Station 5 
 

 

  

Framtidens idrottshall och fritidsgård  

Mellanstadiet: 

Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall förutom att idrotta? 

1. Disco      5 

2. Kalas      4 

3. Konsert     4 

4. Lana med kompisar     4 

5. Gymnastik      3 

6. Laserdome skulle vara bra/kul    3 

7. Handboll      2 

8. Innebandy      2 

9. Ha turneringar     2 

10.  Lyssna på band.     2 

11.  Ha ett litet café som man kan sitta och prata.   2 

12.  E-sports mässa     2 

13.  Man kan använda den till olika mässor   2 

14.  Fotboll 

15.  Parkour 

16.  Basket 

17.  Paintball 

18.  Dodgeball 

19.  Lekar  

20.  Bröllop 

21.  Bio 

22.  Skateboardrampar 

23.  Man kan sova över med kompisar.  

24.  Man skulle kunna gå dit och bara slappa, leka lekar. 

25.  Kurragömma 

26.  Dunken 

27.  Datten 

28.  Autografskrivning 

29.  Vara där på rasterna  

30. Fria aktiviteter 

31. Öppet för spontanidrott 



 
 
 
 
 

Vad skulle finnas på en fritidsgård för att du skulle gå dit? 

1. Pingis     5 

2. Basketplan     4 

3. Bio     4 

4. TV-spel     4 

5. Klättervägg     3 

6. Myshörna     3 

7. Fik    3 

8. Biljard     3 

9. Skatepark     2  

10.  Arcadspel     2 

11.  Ska jobba vuxna där    2 

12.  Streetfotboll    2 

13.  Vuxenförbjudet    2 

14.  Fotbollspark 

15.  Inlines 

16.  Innebandyplan 

17.  Landhockeyplan 

18.  Laserdome 

19.  Linbana 

20.  Trampoliner 

21.  Köpa saker 

22.  Folk 

23.  Bara vara barn där 

24.  Öppet 14-22 

25.  Fotbollsspel 

26.  Kiosk 

27.  Uteplats 

28.  Öppet på helgen 

29.  Innebandymål och innebandyklubba 

30.  Musik  

31.  Kompisar  

32.  Studsmatta  

33.  Filmkurs  
  



 
 
 
 
 

Varför vill inte alla gå till fritidsgård idag? 

1. För att det är för konstiga folk    3 

2. Stora barn som röker     2 

3. Man växer ifrån 

4. Obehagligt mellan busshållplatsen och konsums parkering 

5. Det kan vara elaka personer där 

6. Ens kompisar åker inte dit 

7. Tråkigt för små barn 

8. Dom stora kanske är dumma mot dom små 

9. För att det finns inte så mycket att göra 

10. Fula gubbar 

11. Måla om och renovera, göra det fräscht 

12. Dålig information 
 

Högstadiet/gymnasiet: 

 

Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall förutom att idrotta? 

1. Busshållplats i anslutning    3 

2. Café      3 

3. Lan      3 

4. Skatepark inomhus     2 

5. ”Chillrum”     2 

6. Samlingslokal     2 

7. Olika saker man kan ha genom att boka lokalen  2 

8. Skatepark utanför 

9. Olika klubbar 

10.  Film 

11.  Olika kurser 

12.  Utställningar 

13.  Mässor 

14.  Skulle kunna göra alla möjliga aktiviteter 

15.  Jag vet inte, mitt intresse är bara idrott 

16.  Lära sig något, exempelvis graffitti 

17.  Kontorsrum 

18.  Filmrum 

19.  Plugglokal 

20.  Rum med projektor/display & whiteboard 

21.  ”Meditationsrum” 

22.  Pingis/biljard för allmänheten 

23.  Musik, soffor, bord 



 
 
 
 
 

24.  Wifi 

25.  Saker som kräver stora ytor, avslutningar, firanden… 

 

Vad skulle finnas på en fritidsgård för att du skulle gå dit? 

1. Mer aktiviteter     3 

2. Finare och mer städat    2 

3. Folk som har koll på vilka som går dit   2 

4. Vuxenpersonal     2 

5. Skate inne 

6. Trevlig miljö 

7. En jargong som inkluderar alla 

8. Vegetarisk mat 

9. Behöver inte vara så mycket 

10. Så som det är nu är bra 

11. Olika åldrar 

12. Ett ställe där man bara chillar 

13. Spela biljard 

14. Fler från min ålder 

15. Tryggt 

16. Städat, helt & rent 

17. Åldersgräns 

18. Uppstyrt & vuxenbemanning 

19. Busshållplats 

20. Inte röka öppet 

21. Trevlig stämning 

22. Välkomnande av folk som redan finns där  

 

Varför vill inte alla gå till fritidsgård idag? 

1. Ryktet      3 

2. En massa röker och snusar    2 

3. Ingen har koll på vilka som går dit/är där eller vad som händer 2 

4. Inredningen skriker ungkarlslya och förort=ser oseriöst och otryggt 

ut     2  

5. Slitet 

6. Fult yttre 

7. För att alla inte känner sig trygga 

8. Mycket fylla och slagsmål vid busstationen 

9. Ganska liten lokal 

10. Många är inte intresserade 

11. Vissa trivs inte och känner obehag 

12.  Ser inte så välkomnande ut 



 
 
 
 
 

13. Tobak 

14. Alkohol 

15. Ser väldigt skitigt ut 

16. Nya möbler och renovering 

17. Ålder upp mot 30 

18. Vågar inte 

19. Äldre personer 

20. Langare 

21. Ingen normal går dit 

22. Vill inte bli involverad i saker man inte vill 

23. Visa respekt och acceptera andra personer 

 

Övriga kommentarer vid station 5: 

Mellanstadiet: 

Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall, förutom att idrotta? 

- Fullmåttshall – så man kan ha matcher 

- Förråd och utrymme och madrasser, plintar 

- Redskap 

- Finns olika sporter 

- Korgar som man kan hissa ner 

- Street basket – mot en korg 

- Bänk så man kan sitta 

- Bra med läktare – bra med platser i Sparbankshallen 

- Kiosk 

- Ena sidan för de som vill idrotta 

- Klätterväggar på en vägg – idrott 

- Om man har vunnit någonting, skåp att visa upp medaljer 

- En scen – utfällbar, tar inte så mycket plats 



 
 
 
 
 

- Hissa ner en vägg – dela upp klasser på idrotten 

- Rum – sjukvårds/vilorum – med fönster om man har skadat sig 

- Nödutgångar 

- Disco, vara där på rasterna, Lana, leka i den (fria aktiviteter), öppen hall för 

spontanidrott. 

 

Vad skulle finnas på en fritidsgård för att få dig att gå dit?  

- Myshörna och modernt. TV-spel. Jag vill gå dit om det är yngre människor 

där. 

- Vi har varit på Biblo, där kan man spela TV-spel. Det känns tryggt. Stora 

ungdomar tycker ju att bibliotek är tråkigt så de kommer ju inte hit. Här finns 

vuxna. 

- Jag tycker det verkar lite otryggt att gå dit. 

- Äckligt och smutsigt. De rökar och snusar där. Det är ju 17-åringar där. Det ser 

övergivet ut, spökhus. 

- De verkar läskiga och stirrar på folk. 

- Vi vill att det ska yngre barn där för att vi ska gå dit. Ommålat. 

- Skatehallen 

- Biljard 

- Kiosk – bar, fika 

- Gammaldags spelhall – flipperspel, motorcykel 

- TV-spel 

- Soffor som man kan sitta i  

- Bar 

- Pingisbord 



 
 
 
 
 

- Olika rum för att det ska känna sig trygg 

- Alltid finns personal 

- Smårum med teman – dataspel, småspel 

- Att personalen är äldre 

- 15-17 år 

- Om de är för gamla och för unga  

- Olika tider för unga och lite äldre 

- På rasterna 

- Ljudisolerade 

- Inte lika stora – olika åldrar  

- Alkohol – inte här 

- Finns olika åldrar i huset – 10-14, 15-18h 

- Musik, kompisar, studsmatta, datorer som man kan spela med  kompisar, 

biljard, filmkurs, hänga, äta goda grejer. 

 

Varför vill inte alla gå till fritidsgården idag? 

- Läskigt. Mörkt och läskiga personer vid busstationen. 

- Kompisarna är inte där. Bara läskiga personer går dit.  

- Den borde ha ett annat läge, men ändå centralt.   

- Man känner sig otrygg, de tuffa är där 

- Väldigt många 

- Kanske är med i en förening istället – därför de inte kommer dit 

- Dålig information. 

 



 
 
 
 
 

Högstadiet/gymnasiet: 

Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall, förutom att idrotta? 

- Andra föreningar än idrottsföreningar kan få hyra t ex event, stormöten, 

konsert, fordonsmässa, event för grafittimålning, LAN. 

- Ringar 

- Basketkorgar 

- Delar av hallen på andra sidan 

- Vill kunna ha hög musik 

- Jobbigt att det är två klasser samtidigt 

- Duschar – omklädningsrum – draperi att dra för 

- Mer enskilt 

- Tuggummi, snus i taket, hålla rent 

- Osäker att visa upp sig – skärma av i duschen 

- Det kostar pengar att hyra – därför gör man inte det 

- Läktare finns 

 

Vad skulle finnas på en fritidsgård för att få dig att gå dit?  

- Jag är där: Gött ställe att hänga på, varmt när det är kallt ute. Hänger där. 

- Jag är där: Träffa kompisar. Bra personal att prata med. 

- Jag är inte där, men jag vill ha en trevlig miljö som inkluderar alla. Det är en 

hård jargong, hur man pratar med och om andra. Veganmat. 

- Jag är inte där: Bättre blandning i åldrar, fler yngre. Nu är de från 13 år och 

uppåt. 

- Skatepark, inomhusskatehall!  



 
 
 
 
 

- Mediacenter. Olika rum för olika media-grejer. Ex. stor skärm för att följa 

något spel eller tävling. Biorum, tv-rum. Rum för övrig aktivitet som man kan 

boka, typ måla i. 

- Godsmagasinet – gemenskap är bra 

- Personalen är trevliga, lätta att förstå, skämtsamma 

- Spel 

- Välkomnande 

- Det är inte så kul inredning nu 

- Det är för litet 

- Det finns ett rum som inte används 

- Ett enda stort rum 

- Ska finnas ett lugnare rum – spel, mys 

 

Varför vill inte alla gå till fritidsgården idag? 

- Jag får inte ut något av det. Rasistiska kommentarer. 

- Man får dåligt rykte. Bara ”vissa” som går dit. Det är slitet och nedgånget. Om 

det såg bättre ut skulle fler gå dit. Inte bra att det ligger vid busstationen, det 

känns otryggt med konstiga människor som cirkulerar. 

- Fritidsgården behöver inte ligga tillsammans med en aktivitetspark/skatepark. 

Den bör nog inte göra det. 

- Mycket fördomar, rykten, äckligt, konstiga, röker, dömer utsidan. Men alla är 

väldigt öppna. Fokuserar mer på det inre när man varit där. 

- Om inga får röka utanför entrén. 

- Otrygg vid entrén. 

- Om det såg lite trevligare ut – första start. 



 
 
 
 
 

- Folk som aldrig varit där. 

- Om det såg fräscht ut. 

- Grupptryck – för att passa in, röka. 

- Trivs där! 

- Viktigt att det ligger där det är upplyst. 

- Måla om och byta ut soffor. 

  



 
 
 
 
 

Inhämtade synpunkter  

 

Platser som gillas       

    

    

    

Platser som ogillas 

Platser  Antal Platser  Antal  

Berget  7 För lite affärer  10 

Ulvesborg  6 Tiggare  4 

Turbinhusön  6     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

      

Torget  2 

Torget 6 Godsmagasinet  1 

Stadsparken  4     Lilla Orienten  1 

Ishallen  3 Coops toalett  1 

Tidavallen  2 Lekparken  1 

Eddies Pizzeria  2 Sisustugan 1 

Björnen  2 För lite Cykelställ 1 

Badhuset  2 Centrum  1 

Mat öppet  1 Soptippen  1 

Rossies gatukök  1 Bebisleksaker 1 

Sparbankshallen  1 

Sjöarna som är 

nerskräpade 1 

Museet  1 

Street Wize  1   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

            

            

    

  

Tidan  1 

JS-livs  1 

Frasses hamburgare  1 

ICA  1 

Kulturskolan  1 

Tennis Hallen  1 

Forshaller  1 

Sisu 1 

Forsenskolan  1 

Slalombacken  1 

Helliden  1 

Lindex  1 

Pynt o sånt  1 

        

            

            

          



 
 
 
 
 

Platser som man önskar fanns   

Sånt man önskar man kunde göra 

på fritiden    

Platser  Antal   Aktiviteter Antal   

Köpcentrum 4   Gym för unga 5   

Ett Tivoli  4   Bada ute  2   

Amerikans Fotboll 4   Ett tivoli  2   

Utebad  3   Laserdome  2   

Äventyrsbad  3   Mer fotbollsplaner  2   

Mer klädaffärer  3   En hinderbana  1   

Mc´ Donald's  3   Utebassäng  1   

Miningolf  2   Fler aktiviteter På torget  1   

Nöjespark  2   Hinderbana 1   

Laserdome  2   Ishallen  1   

Utegym med grillplats  1   

Tv-spelhall en battle för COD 

och CS  1   

Rulltrappor 1   Cafeer för unga  1   

Actionbad 1   Balett -klubb  1   

Jula  1   Taekwando  1   

Biltema  1   Klubb 1   

Rc-bana  1   Tjejhockey  1   

Paintball 1   Mer affärer 1   

Crusing längre  1   Lång klätterväg  1   

Bik bok  1   Moped  1   

Gymnastik hall 1   Tunnelbanan 1   

Istider  1   Pingis - bordtennis  1   

Gina tricot  1   Berg 1   

Teknikmagasinet  1         

Klättringsbana  1         

Delade gång och 

cykelbana  1         

Inomhushall för fotboll  1         

Fler lekparker  1         

skatepark  1         

Motorcrossbana  1         

Balett 1         

Taekwando  1         

Hockeyklubb för tjejer  1         

Bordtennisklubb  1         

Mera fotbollsaffärer  1         
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tack till de medverkande eleverna på Forsenskolan,  

Hökensåsskolan, Fröjereds skola och 

Rudbecksgymnasiet! 
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	Varför en barndialogdag? 
	Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att komma till tals i frågor som rör dem.  
	Ett syfte med en dialogdag är att barn ska få ta del av viktiga frågor som händer i Tidaholms kommun – och tycka till om sådant de inte gör till vardags. Det kan handla om frågor som inte diskuteras så ofta nära barnet. 
	Under 2017 diskuterades flera stora utvecklingsfrågor i kommunen vad gäller stadsplanering, kultur och fritid – varför en dialogdag för att barn skulle få vara med och tycka till ordnades. 
	Vilka var med? 
	Inbjudan gick ut via rektorer på samtliga skolor. Deltog gjorde ett 35-tal elever från Forsenskolan, Hökensåsskolan och Rudbecksgymnasiet. Dagen delades i två delar, där yngre barn (årskurs 4-6) deltog på förmiddagen och äldre barn och unga deltog på eftermiddagen (årskurs 7-9 och 3 på gymnasiet). Vissa hade med sig synpunkter från sina klasser. Vissa inskickade synpunkter har också kommit i efterhand från elever som inte deltog i dagen. 
	Tjänstepersoner som deltog kom från miljö- och byggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  
	Dagens frågor 
	Dialogen delades upp efter fem större stationer (olika bord för varje station) som alla hade 3-4 frågor. Grupperna hade 15 minuter per bord att svara på frågorna och roterade sedan till nästa station.  
	De tre första stationerna rörde arbetet med översiktsplanen, den fjärde stationen rörde arbetet med den kultur-, fritid- och idrottspolitiska riktlinjen och den femte stationen kommunens arbete för en ny idrottshall vid den nya F-6-skolan samt arbetet att förbättra ungdomsverksamheten på Godsmagasinet. Stationernas teman var som följer:  
	  
	Station 1 – Där du bor. 
	(Barnen antecknar enskilt någon minut, sen frivillig gemensam diskussion som ledaren håller i. Anteckningarna samlas in efter varje fråga.) 
	a. Tänk på där du bor. Vad är det bästa med den platsen (exempelvis parken bakom huset, lekplatsen i grannkvarteret, bäcken nedanför hagen)? 
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till i ditt bostadsområde? 
	c. Vad kan bli bättre? 
	 
	Station 2 – Vackra, roliga och otrygga platser. 
	(Barnen sätter klistermärken på stora kartor över kommunen och staden Tidaholm, som sitter uppklistrade på väggen.  Kort genomgång efter avslut.) 
	a. Vad tycker du mest om i Tidaholm? En vacker plats? (Röda klistermärken) 
	b. Finns det någon plats som är extra rolig? (Stjärnor) 
	c. Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful? (Svarta klistermärken) 
	 
	Station 3 – Önskestaden. 
	(Diskussionsfråga kring ett stort blädderblock, brainstorming, ledaren antecknar.) 
	a. Tänk på en plats eller stad du har varit i. Vilken stad/plats? 
	b. Vad kommer du ihåg du därifrån? 
	c. Fanns det något som var extra bra, som du vill ha i Tidaholm/där du bor också? 
	 
	 
	 
	Station 4 – Din fritid. 
	(Diskussionsfråga med postit-lappar kring stora blädderblock, ledaren antecknar.) 
	a. Vad vill du göra för idrottsaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? 
	b. Vad vill du göra för kulturaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? (ex. ex. tecknarkurs, teater, film, musik.) 
	c. Vad är det som gör det roligt med att vara med i en idrotts- eller kulturförening? 
	d. Varför tror du att man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 
	 
	Station 5 – Framtidens idrottshall och fritidsgård.  
	(Barnen antecknar enskilt någon minut, sen gemensam diskussion, ledaren samlar in anteckningar.) 
	a. Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall, förutom att idrotta? 
	b. Vad skulle finnas på en fritidsgård för att få dig att gå dit?  
	c. Varför vill inte alla gå till fritidsgården idag?  
	Vad kom fram? 
	Nedan presenteras tankar som barnen återkommande gett uttryck för i dialogen. Fullständiga svar kan läsas i bilagan. 
	 
	Bostadsområdet (1) 
	Något som ofta uttrycks av barnen som positivt med bostadsområden där de bor är närheten till olika saker så som närhet till kompisar, skola, grönområden, lekplatser, idrottsplatser, natur och till vackra platser vid Tidan.  
	Det som kan bli bättre i olika bostadsområden har ofta att göra med tryggheten eller säkerheten i området, till exempel hastighetsbegränsningar eller trasiga lekplatser. Det skulle också, i vissa fall, kunna finnas mer aktiviteter att göra eller en utveckling av de platser för lek och idrott som redan finns. En lekplats för större barn som är för gamla för de lekplatser som finns och för unga för att gå till Godsmagasinet önskas. Återkommer gör också önskemål om en skatepark eller en actionpark. Viktigt är 
	 
	Vackra, roliga och otrygga platser i kommunen (2) 
	Vi frågade barnen om platser som är vackra i Tidaholm och i kommunen. Barnen gav överlag uttryck för att Tidaholm är en vacker stad med många fina platser längs Tidan, så som Bruksvilleparken, Ånarundan och Stallängsskogen, samt Svandammarna och Gamla torget. Sjöarna runt om i kommunen är också vackra. 
	Vad gäller roliga platser lyfts ofta platser där aktiviteter äger rum, till exempel idrottshallar, badhus, skatehall, ungdomsgård och fotbollsplaner. Platser som sjöar och parker kan också vara roliga. 
	När det kommer till otrygga eller fula platser återkommer vissa platser medan andra nämns enstaka gånger. Av de som hörs oftast är genomgående att otrygghet förknippas med mörker, att området är tomt på folk eller att det finns äldre personer där eller att något är trasigt eller slitet. Några av dessa platser är Godsmagasinet (slitet, äldre som röker), Stallängsskogen (mörkt), 
	Kungsbroskolan (öde och mörkt), busstationen (äldre som tjoar och ropar), Vulcanön (äldre som tjoar och ropar) och Bruksvilleparken (mörkt).   
	 
	Önskestaden (3) 
	Vid stationen om önskestaden fick barnen drömma fritt om platser de varit på, vad som varit bra där och vad som skulle kunna finnas i Tidaholm som också funnits på den platsen. De drömmer återkommande om olika saker som skulle förbättra utbudet av kultur, fritid och annat, till exempel om platser för aktiviteter så som en skatepark eller ett utomhusbad, om fler restauranger och butiker. 
	 
	Fritiden (4) 
	På deras fritid sysslar vissa av barnen med idrott och kultur genom föreningslivet medan andra inte är aktiva i någon förening. På frågan vad de önskar fanns för idrott och kultur att utöva som saknas idag är skatepark, amerikansk fotboll, volleyboll, minigolf, större utbud på biograf, måla/rita och film/foto något som nämns av flera. 
	När det kommer till frågorna om varför man är med i en förening och varför man slutar i en förening framhåller barnen att det är viktigt att fortsatt tycka att det är kul att vara med i aktiviteten, att man kan träffa kamrater och lära sig nya saker. Det är också viktigt att det finns bra ledare. En anledning till att man slutar kan vara att skolan tar över eller att man hittar andra intressen, men också att lag toppas, att det är för stort fokus på tävling eller att prestera och att man inte känner sig lik
	 
	Framtidens idrottshall och fritidsgård (5) 
	När det kommer till framtidens idrottshall lämnar barnen många förslag på vad man kan tänkas göra mer än just idrotta. Det kan vara en plats för konserter och disco, att umgås, ha mässor, en plugglokal, en kiosk eller ordna LAN. 
	Vad gäller ungdomsverksamheten uttrycker barn att Godsmagasinet både är en plats för att träffa nya kamrater och umgås men också en plats som kan vara 
	otrygg. Det som skulle få de som inte varit där att gå dit är till exempel fler aktiviteter, mer vuxna, att lokalerna renoveras och är öppna och att det är olika åldrar i huset på olika tider.  
	Vad händer med svaren? 
	Svaren från frågorna om bostadsområdet, olika platser i Tidaholm och om önskestaden (1-3) är alla del i arbetet med översiktsplanen i kommunen. Översiktsplanen är ett dokument som beskriver vad som ska hända med olika områden i staden, vad som behöver utvecklas osv. De svar som barnen lämnat ställdes ut i en lokal på Torggatan, som hölls öppen för medborgare att delta i processen med översiktsplanen. Svaren blev också del av den rapport över alla synpunkter som kommunen fått från medborgarna via lokalen, vi
	Svaren från frågan om fritid och föreningsliv tas med till arbetet med den kultur-, fritid- och idrottspolitiska riktlinjen som skrivs i kommunen. Det är ett dokument där det ska framgå vad som är viktigt för kommunen i arbetet med just dessa saker.  
	Svaren om idrottshallen och fritidsgården lämnas över till kultur- och fritidsförvaltningen samt vad gäller idrottshallen till tekniska förvaltningen för framtida arbete med dessa frågor. 
	Resultaten har då detta dokument skrivs presenterats för personal i kommunens barnrättsnätverk, för politiker i folkhälsorådet samt för tjänstepersoner i brottsförebyggande rådet. 
	 
	  
	  
	Fullständiga resultat 
	Station 1 
	 
	Mellanstadiet 
	Mellanstadiet 
	Mellanstadiet 
	Mellanstadiet 

	Span

	Vad är det bästa med den platsen? 
	Vad är det bästa med den platsen? 
	Vad är det bästa med den platsen? 

	Vilket är ditt favoritställe att gå till? 
	Vilket är ditt favoritställe att gå till? 

	Vad kan bli bättre? 
	Vad kan bli bättre? 

	Span

	JA Perssonsgatan  
	JA Perssonsgatan  
	JA Perssonsgatan  

	Att det är nära till skolan och att det är nära till fotbollsplan. 
	Att det är nära till skolan och att det är nära till fotbollsplan. 

	Fotbollsplan. 
	Fotbollsplan. 

	Nätet på fotbollsplan är lite sönder.  
	Nätet på fotbollsplan är lite sönder.  
	Att det ska vara en minigolfbana på en lekpark.  

	Span

	Norra Kungsvägen 
	Norra Kungsvägen 
	Norra Kungsvägen 

	Att jag har nära till skolan och nära till utetennisbanorna. 
	Att jag har nära till skolan och nära till utetennisbanorna. 

	Tennisbana. Kanske JS.  
	Tennisbana. Kanske JS.  

	Det finns en stor väg som jag måste gå över för att gå till skolan. Dom borde ta bort den. Det åker många bilar förbi på nätterna.  
	Det finns en stor väg som jag måste gå över för att gå till skolan. Dom borde ta bort den. Det åker många bilar förbi på nätterna.  

	Span

	Ramstorp 
	Ramstorp 
	Ramstorp 

	Nära till Ulvesborg. 
	Nära till Ulvesborg. 

	Inget speciellt. 
	Inget speciellt. 

	Inget att göra. Kattskit i sandlådor. Lekplats med klätterställningar, Utebio. Mer affärer.  
	Inget att göra. Kattskit i sandlådor. Lekplats med klätterställningar, Utebio. Mer affärer.  

	Span

	Åvägen  
	Åvägen  
	Åvägen  

	Att det är nära till skolan. Och att den finns en pulkabacke precis bredvid mitt hus, och nära till fotbollsplan.  
	Att det är nära till skolan. Och att den finns en pulkabacke precis bredvid mitt hus, och nära till fotbollsplan.  

	Det är till fotbollsplan.  
	Det är till fotbollsplan.  

	Att det är en vändplats vid mitt hus så det kommer ofta bilar och åker förbi.  
	Att det är en vändplats vid mitt hus så det kommer ofta bilar och åker förbi.  

	Span

	Eriksbergsgatan 
	Eriksbergsgatan 
	Eriksbergsgatan 

	Nära till kompisar, fint område, snälla grannar, mycket bilar på natten.  
	Nära till kompisar, fint område, snälla grannar, mycket bilar på natten.  

	Bra fotbolls plan vid lekparken vid norra kyrkogården.  
	Bra fotbolls plan vid lekparken vid norra kyrkogården.  

	Avslutare vägarna för det ligger grus överallt  
	Avslutare vägarna för det ligger grus överallt  

	Span


	Östergatan 
	Östergatan 
	Östergatan 
	Östergatan 

	Nära kompisar och lekplatser.  
	Nära kompisar och lekplatser.  

	Min grannes trädgård för den är stor.  
	Min grannes trädgård för den är stor.  

	Tömmer glas.  
	Tömmer glas.  

	Span

	Daretorp 
	Daretorp 
	Daretorp 

	Man slipper människor, det är lugnt.  
	Man slipper människor, det är lugnt.  

	Kyrkogården på natten när man leker kurragömma.  
	Kyrkogården på natten när man leker kurragömma.  

	Mina grannar är konstiga. Ibland åker de olagliga crossar/fyrhjulingar på natten. De har typ 20 hundar som de inte håller koll på. Hundarna brukar smita in i vår trädgård och bli jagade av mina katter. Det är högljutt på natten.  
	Mina grannar är konstiga. Ibland åker de olagliga crossar/fyrhjulingar på natten. De har typ 20 hundar som de inte håller koll på. Hundarna brukar smita in i vår trädgård och bli jagade av mina katter. Det är högljutt på natten.  

	Span

	Sågartorpsgatan intill Hökensåsskolan   
	Sågartorpsgatan intill Hökensåsskolan   
	Sågartorpsgatan intill Hökensåsskolan   

	Det bästa är att man har nära till skolan, till Sparbankshallen och till kompisar. 
	Det bästa är att man har nära till skolan, till Sparbankshallen och till kompisar. 

	Det är bred gata som man kan cykla och leka på. Fotbollsplanen är bra som ligger bredvid lekparken. 
	Det är bred gata som man kan cykla och leka på. Fotbollsplanen är bra som ligger bredvid lekparken. 

	Vissa grannar är jobbiga, men de flesta är snälla, En av grannarna har jobbiga hundar.  
	Vissa grannar är jobbiga, men de flesta är snälla, En av grannarna har jobbiga hundar.  

	Span

	Hellidsvägen  
	Hellidsvägen  
	Hellidsvägen  

	Övergångställe i korsningen mot Hökensås. Mindre trafik. En kiosk vid slottet. Rastgård för hundar, man tänker på att ta upp hundbajs, någon skylt som det står ”Se upp för katter”.  
	Övergångställe i korsningen mot Hökensås. Mindre trafik. En kiosk vid slottet. Rastgård för hundar, man tänker på att ta upp hundbajs, någon skylt som det står ”Se upp för katter”.  

	I skogen vid dammarna för att man är ensam.  
	I skogen vid dammarna för att man är ensam.  

	De kan bli påkörda! Många katter blir påkörda där.  
	De kan bli påkörda! Många katter blir påkörda där.  

	Span

	Härja Nyhem   
	Härja Nyhem   
	Härja Nyhem   

	Det är bäst där är att man får vara för sig själv. Och man kan göra nästan vad man vill.  
	Det är bäst där är att man får vara för sig själv. Och man kan göra nästan vad man vill.  

	Mitt favoritställe är skogen bredvid mitt hus för att man får rå om sig själv.   
	Mitt favoritställe är skogen bredvid mitt hus för att man får rå om sig själv.   

	Bättre hastigheter, inte 80-90 utan 50 km i timmen.  
	Bättre hastigheter, inte 80-90 utan 50 km i timmen.  

	Span


	Betesvägen  
	Betesvägen  
	Betesvägen  
	Betesvägen  

	Runtom i området finns det lekplatser, skog och grönområden.  
	Runtom i området finns det lekplatser, skog och grönområden.  
	Det bor många barn där, det är lugnt för det ligger inte så nära stan/centrum. Många som bor där har hundar, det har vi också, så när vi är ute med dem träffar man många människor. 

	Uppe i skogen är det roligt för om man går en bit på en av de stigar som finns där, så kommer man till elljusspåret på berget. 
	Uppe i skogen är det roligt för om man går en bit på en av de stigar som finns där, så kommer man till elljusspåret på berget. 
	Det är också roligt att gå till lekplatser. 

	Vissa bromsar inte vid väggupp! Vissa gasar jättemycket efter vägguppen.   
	Vissa bromsar inte vid väggupp! Vissa gasar jättemycket efter vägguppen.   

	Span

	Myrebo gård  
	Myrebo gård  
	Myrebo gård  

	Jag bor vid Hjovägen Myrebo gård. Bra att det är nära stan men det är på landet . 
	Jag bor vid Hjovägen Myrebo gård. Bra att det är nära stan men det är på landet . 

	Tidavallen för att jag gillar fotboll och att det fint där. 
	Tidavallen för att jag gillar fotboll och att det fint där. 

	Att dom kör långsammare. 
	Att dom kör långsammare. 

	Span

	(Pappa)  
	(Pappa)  
	(Pappa)  
	 
	(Mamma) 

	Skogsstig bakom huset till badhuset. 
	Skogsstig bakom huset till badhuset. 

	Badplats. 
	Badplats. 
	 

	Lekplats för större barn, bra asfalt och affärer. 
	Lekplats för större barn, bra asfalt och affärer. 

	Span

	TR
	Nära till skolan 
	Nära till skolan 

	Kompisar. 
	Kompisar. 

	Farthinder kompisar i min ålder bra asfalt 
	Farthinder kompisar i min ålder bra asfalt 

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 

	Nära skolan och kompisar  
	Nära skolan och kompisar  

	 
	 
	 

	En kompis som granne, kanske nåt mer gym och bygga något nytt där det fanns en lekplats t ex fotbollsplan.   
	En kompis som granne, kanske nåt mer gym och bygga något nytt där det fanns en lekplats t ex fotbollsplan.   

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 

	Det är ett stort grönområde utanför vårat.  
	Det är ett stort grönområde utanför vårat.  

	Nära en lekpark. 
	Nära en lekpark. 

	Mycket skog. 
	Mycket skog. 

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 

	Nära skolan/kompisar. Nära till t ex Eddies, stan, Tidavallen, idrottshallen. 
	Nära skolan/kompisar. Nära till t ex Eddies, stan, Tidavallen, idrottshallen. 

	 
	 

	 
	 

	Span


	Skolgatan 
	Skolgatan 
	Skolgatan 
	Skolgatan 

	Stort hus.  
	Stort hus.  

	Ulvesborg. 
	Ulvesborg. 

	Yngre grannar. 
	Yngre grannar. 

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 

	Det är mycket skog att leka i. Köra mycket maskiner, hjälpa andra, bygga. 
	Det är mycket skog att leka i. Köra mycket maskiner, hjälpa andra, bygga. 

	Till en å med min kompis och fiska. Jag har en kompis nära.  
	Till en å med min kompis och fiska. Jag har en kompis nära.  

	 
	 

	Span


	 
	 
	 
	Högstadiet/gymnasiet 
	Högstadiet/gymnasiet 
	Högstadiet/gymnasiet 
	Högstadiet/gymnasiet 

	Span

	Vad är det bästa med den platsen? 
	Vad är det bästa med den platsen? 
	Vad är det bästa med den platsen? 

	Vilket är ditt favoritställe att gå till? 
	Vilket är ditt favoritställe att gå till? 

	Vad kan bli bättre? 
	Vad kan bli bättre? 

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 

	Nära till berget, nära till centrum, fotbollsplan. 
	Nära till berget, nära till centrum, fotbollsplan. 

	Gymmet, berget. 
	Gymmet, berget. 

	 
	 

	Span

	Ekedalen  
	Ekedalen  
	Ekedalen  

	Många bra skogstråk, allmän lekplats, bra natur, fin natur, fin badplats, Brygget.  
	Många bra skogstråk, allmän lekplats, bra natur, fin natur, fin badplats, Brygget.  

	Röja upp bad platsen/göra finaste. Renovera.  
	Röja upp bad platsen/göra finaste. Renovera.  

	Inte riva skog vid spåren.  
	Inte riva skog vid spåren.  
	Förslag – Tidaholm skatepark. 

	Span

	Stensiken  
	Stensiken  
	Stensiken  

	Nära till skolan, bra cykelvägar. 
	Nära till skolan, bra cykelvägar. 

	Stadsbiblioteket. 
	Stadsbiblioteket. 

	Högljutt på sammaren.  
	Högljutt på sammaren.  

	Span

	Baltak  
	Baltak  
	Baltak  

	Ånarundan & fina promenadsträckor, lagom nära till centrum fast fotfarande på landet. Fin kyrka med luciatåget. 
	Ånarundan & fina promenadsträckor, lagom nära till centrum fast fotfarande på landet. Fin kyrka med luciatåget. 

	Ånarundan. 
	Ånarundan. 

	Cykelväg till och från Tidaholm, vilket också är på väg. Fiber. 
	Cykelväg till och från Tidaholm, vilket också är på väg. Fiber. 

	Span


	Södra Ringvägen  
	Södra Ringvägen  
	Södra Ringvägen  
	Södra Ringvägen  

	 
	 

	Lekparken  
	Lekparken  

	Bussarna går sällan förbi den vägen och sällan stannar utanför mig, vid den busskuren som jag bor närmast. Viket är väldigt tråkigt då jag sparar 20 minuter och slipper gå ensam hem på kvällen som är väldigt obehagligt. 
	Bussarna går sällan förbi den vägen och sällan stannar utanför mig, vid den busskuren som jag bor närmast. Viket är väldigt tråkigt då jag sparar 20 minuter och slipper gå ensam hem på kvällen som är väldigt obehagligt. 

	Span

	Södra Kungsvägen  
	Södra Kungsvägen  
	Södra Kungsvägen  

	Ligger nära till stan, trevliga grannar och ligger mysigt. 
	Ligger nära till stan, trevliga grannar och ligger mysigt. 

	Har inte direkt något favoritställe att gå till men i såna fall carporten och skruva lite.    
	Har inte direkt något favoritställe att gå till men i såna fall carporten och skruva lite.    

	Tror inte det kan bli bättre än det är.  
	Tror inte det kan bli bättre än det är.  

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 

	Nära biblioteket. 
	Nära biblioteket. 
	Det bästa med mitt ställe är att det är lugnt och man trivs i omgivningen. 

	Det bästa stället att gå till är på sommaren i skogen. Jag och mina vänner brukar gå dit och chilla. 
	Det bästa stället att gå till är på sommaren i skogen. Jag och mina vänner brukar gå dit och chilla. 

	Det som kan bli bättre är att skogen behöver mer belysning. Det finns lampor men dom är få. 
	Det som kan bli bättre är att skogen behöver mer belysning. Det finns lampor men dom är få. 
	 

	Span

	JA Perssonsgatan 
	JA Perssonsgatan 
	JA Perssonsgatan 

	Fint område, lugnt och tyst. 
	Fint område, lugnt och tyst. 

	Jag är aldrig i mitt område. 
	Jag är aldrig i mitt område. 

	Lugnt, kan bli bättre.  
	Lugnt, kan bli bättre.  

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 

	Tidan (fiske). 
	Tidan (fiske). 

	Magasinet där jag brukar vara.  
	Magasinet där jag brukar vara.  
	Bruksvilleparken, soft ställe att vara på sommaren och perfekt ställe att ha en skatepark på.  

	 
	 

	Span


	Nygatan 
	Nygatan 
	Nygatan 
	Nygatan 

	När jag flyttande dit, brukade leka mycket i en park nära mig, gamla och trevliga grannar.  
	När jag flyttande dit, brukade leka mycket i en park nära mig, gamla och trevliga grannar.  
	Inte långt från stan.  
	En kompis nära. 

	Lekparken. 
	Lekparken. 
	Så länge man har roligt spelar det ingen roll.  
	 

	Bättre grannar som bor mitt emot. Bilar som åker saktare. 
	Bättre grannar som bor mitt emot. Bilar som åker saktare. 

	Span

	Ekedalen  
	Ekedalen  
	Ekedalen  

	Fint ställe att ha på sommaren, så ute gå, jogga, cykla osv. Väldigt tyst.  
	Fint ställe att ha på sommaren, så ute gå, jogga, cykla osv. Väldigt tyst.  
	Tidaholm: mer aktiviter men inte många.  

	Kvittar så länge man hittar på något. 
	Kvittar så länge man hittar på något. 

	Större trådgård, väldig trevligt.   
	Större trådgård, väldig trevligt.   

	Span

	Helliden  
	Helliden  
	Helliden  

	Bästa med platsen = avskilt men ändå samhället.  
	Bästa med platsen = avskilt men ändå samhället.  

	Slottet. 
	Slottet. 

	Mindre backen = lång backen.  
	Mindre backen = lång backen.  

	Span

	Hökensås 
	Hökensås 
	Hökensås 

	Nära till berget. Lekpark. Nära till centrum. 
	Nära till berget. Lekpark. Nära till centrum. 

	Gymmet, berget.  
	Gymmet, berget.  
	 

	 
	 
	 

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	 

	Det är nära skolan. Dåligt när stora grejer händer, bilar. 
	Det är nära skolan. Dåligt när stora grejer händer, bilar. 

	 
	 
	 

	 
	 
	  

	Span

	Inte uppgett 
	Inte uppgett 
	Inte uppgett 

	Nära skolan. 
	Nära skolan. 

	Maggan, Bruksvilelparken.  
	Maggan, Bruksvilelparken.  

	Statepark. 
	Statepark. 

	Span


	 
	 
	 
	 
	 
	Övriga kommentarer vid station 1: 
	Mellanstadiet: 
	1. Tänk på där du bor.  
	1. Tänk på där du bor.  
	1. Tänk på där du bor.  

	a. Vad är det bästa med den platsen?  
	a. Vad är det bästa med den platsen?  
	a. Vad är det bästa med den platsen?  



	Natur+skog.  Nära till allt.  Grönområde för lek o idrott.  Nära till skolan och kompisar.  Finns mycket att göra.  Djur nära.  Skogsstig med badplats. 
	  
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? Ån och fiska.  Tidavallen.  Fotboll (bäst är konstgräs på Tidavallen).  Skog - orörd skog och att klättra i träd.  Innebandyplan utomhus i Bruksville.  Badplatsen i Madängsholm (spela volleyboll och fotboll vid badplatsen). 
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? Ån och fiska.  Tidavallen.  Fotboll (bäst är konstgräs på Tidavallen).  Skog - orörd skog och att klättra i träd.  Innebandyplan utomhus i Bruksville.  Badplatsen i Madängsholm (spela volleyboll och fotboll vid badplatsen). 
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? Ån och fiska.  Tidavallen.  Fotboll (bäst är konstgräs på Tidavallen).  Skog - orörd skog och att klättra i träd.  Innebandyplan utomhus i Bruksville.  Badplatsen i Madängsholm (spela volleyboll och fotboll vid badplatsen). 
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? Ån och fiska.  Tidavallen.  Fotboll (bäst är konstgräs på Tidavallen).  Skog - orörd skog och att klättra i träd.  Innebandyplan utomhus i Bruksville.  Badplatsen i Madängsholm (spela volleyboll och fotboll vid badplatsen). 



	Hellidsvägen – men mycket trafik, övergångsställe, kiosk vid slottet, rasta för hundarna, se upp för katter – skylt 
	Betesvägen – lekplatser, skog och grönområden, många barn, lugnt inte nära skolan, hundar, träffar många med hundar, favoritplats i skogen, elljusspår på berget, lugnt och skönt, inhängnad för hundarna.  
	Får vara för sig själv, lugnt och skönt, kan göra vad som helst, favoritställe i skogen. 
	Hjovägen – nära stan fast det är på landet, Tidavallen är ett favoritställe, fint. 
	Badplatsen på sommaren. 
	Fröjevi 
	Poke´stoppet vid kyrkan. 
	c. Vad kan bli bättre? Madängsholm - en lekplats för större barn. Affär i Madängsholm.  Furulundsgatan - farthinder.  Bygga lekplats med fotbollsmål i Brogårdsområdet (alla små lekplatserna har försvunnit). 
	c. Vad kan bli bättre? Madängsholm - en lekplats för större barn. Affär i Madängsholm.  Furulundsgatan - farthinder.  Bygga lekplats med fotbollsmål i Brogårdsområdet (alla små lekplatserna har försvunnit). 
	c. Vad kan bli bättre? Madängsholm - en lekplats för större barn. Affär i Madängsholm.  Furulundsgatan - farthinder.  Bygga lekplats med fotbollsmål i Brogårdsområdet (alla små lekplatserna har försvunnit). 
	c. Vad kan bli bättre? Madängsholm - en lekplats för större barn. Affär i Madängsholm.  Furulundsgatan - farthinder.  Bygga lekplats med fotbollsmål i Brogårdsområdet (alla små lekplatserna har försvunnit). 



	Studievägledare – finns ingen fotolinje, måste flytta till en annan stad 
	Gasar på efter väggupp, för små, så kan gasa över 
	Ställa ut cruising – många tycker det är roligt 
	Kör snabbt i Härja, köra   
	En affär skulle vara bra (Fröjered) 
	En gympasal 
	Fler bussar samt busskort så man kan ta sig till Tidaholm. 
	Fler snälla hästar på ridskolan 
	 
	Högstadiet/gymnasiet: 
	1. Tänk på där du bor. 
	1. Tänk på där du bor. 
	1. Tänk på där du bor. 

	a. Vad är det bästa med den platsen?  
	a. Vad är det bästa med den platsen?  
	a. Vad är det bästa med den platsen?  



	Nära till skolan. Nära till aktiviteter. 
	Nära till Tidan Kul när atollen låg nära (när de var mindre). 
	Lekpark, bra att det finns. 
	Nära in till stan. 
	Säkra skolvägar. 
	 
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? Godsmagasinet! (tyckte alla) Ån och fiska.  
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? Godsmagasinet! (tyckte alla) Ån och fiska.  
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? Godsmagasinet! (tyckte alla) Ån och fiska.  
	b. Vilket är ditt favoritställe att gå till? Godsmagasinet! (tyckte alla) Ån och fiska.  



	 
	c. Vad kan bli bättre? 
	c. Vad kan bli bättre? 
	c. Vad kan bli bättre? 
	c. Vad kan bli bättre? 



	Skatepark/aktivitetspark! (enhälligt förslag).  I övrigt var alla nöjda med sina områden där de bor.  
	Miljö – lugn, park, sitta och prata 
	Spela fotboll – ha ytor 
	Bra ställe att bo i – lite avskilt men nära centrum 
	Bor man mitt i stan – låter hela tiden, ljud. Ute och varvar bilen. 
	 
	  
	  
	Station 2 
	 
	Mellanstadiet: 
	Tänk på centrum i Tidaholm 
	a) Vad tycker du mest om i Tidaholm? 
	- Daretorps kyrkogård för vi leker kurragömma där på natten. 
	- Daretorps kyrkogård för vi leker kurragömma där på natten. 
	- Daretorps kyrkogård för vi leker kurragömma där på natten. 
	- Daretorps kyrkogård för vi leker kurragömma där på natten. 
	- Daretorps kyrkogård för vi leker kurragömma där på natten. 

	- Ishallen, jag spelar hockey 
	- Ishallen, jag spelar hockey 

	- Rossies, de har god mat 
	- Rossies, de har god mat 

	- Frasses, det är jättegott 
	- Frasses, det är jättegott 

	- Ulvesborg, spelar fotboll 
	- Ulvesborg, spelar fotboll 

	- Sparbankshallen, det är en bra idrottshall 
	- Sparbankshallen, det är en bra idrottshall 

	- Hökensåssjöarna, gillar att fiska och bada 
	- Hökensåssjöarna, gillar att fiska och bada 

	- Gisseberget, fint berg 
	- Gisseberget, fint berg 

	- Bakom norra kyrkogården, kul kompis som bor där 
	- Bakom norra kyrkogården, kul kompis som bor där 

	- Bruksvilleparken - kärleksön.  
	- Bruksvilleparken - kärleksön.  

	- Hökensås – där man kan fiska 
	- Hökensås – där man kan fiska 

	- Härja – där jag bor, skog och fint 
	- Härja – där jag bor, skog och fint 

	- Kyrkor – fina 
	- Kyrkor – fina 

	- Biblioteket 
	- Biblioteket 

	- Turbinhusön 
	- Turbinhusön 

	- Badhuset 
	- Badhuset 

	- Lilla havssjön 
	- Lilla havssjön 

	- Djupasjön 
	- Djupasjön 

	- Tidavallen/idrottshallen – sport 
	- Tidavallen/idrottshallen – sport 

	- Badhus 
	- Badhus 

	- Bowlinghall 
	- Bowlinghall 

	- Idrottshall 
	- Idrottshall 

	- Ridklubben 
	- Ridklubben 

	- Stadsparken 
	- Stadsparken 




	b) Finns det någon plats som är extra rolig? 
	- Sagabiografen 
	- Sagabiografen 
	- Sagabiografen 
	- Sagabiografen 
	- Sagabiografen 

	- Beachvolleyplanen, bakom kulturskolan 
	- Beachvolleyplanen, bakom kulturskolan 




	- Ulvesborg 
	- Ulvesborg 
	- Ulvesborg 
	- Ulvesborg 
	- Ulvesborg 

	- Baltak, fiska 
	- Baltak, fiska 

	- Bredsjön - bada. 
	- Bredsjön - bada. 

	- Direkten - godis. 
	- Direkten - godis. 

	- Frasses - god mat + nära Tidavallen.  
	- Frasses - god mat + nära Tidavallen.  

	- Badhus.  
	- Badhus.  

	- Idrottshallarna - för att träna.  
	- Idrottshallarna - för att träna.  

	- Badet i Madängsholm - Naturen.  
	- Badet i Madängsholm - Naturen.  

	- Innebandyplan på Bruksvilleparken. 
	- Innebandyplan på Bruksvilleparken. 

	- Badhuset 
	- Badhuset 

	- Lilla havssjön 
	- Lilla havssjön 

	- Badhuset 
	- Badhuset 

	- Sport Tidavallen/idrottshallen 
	- Sport Tidavallen/idrottshallen 

	- Badhus 
	- Badhus 

	- Bowlinghall 
	- Bowlinghall 

	- Idrottshall 
	- Idrottshall 

	- Ridklubben 
	- Ridklubben 

	- Stadsparken 
	- Stadsparken 




	c) Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful?  
	- Ett garage vid Norra kyrkogården, vid reningsverket. Där har man hittat en död katt i en plastpåse. 
	- Ett garage vid Norra kyrkogården, vid reningsverket. Där har man hittat en död katt i en plastpåse. 
	- Ett garage vid Norra kyrkogården, vid reningsverket. Där har man hittat en död katt i en plastpåse. 
	- Ett garage vid Norra kyrkogården, vid reningsverket. Där har man hittat en död katt i en plastpåse. 
	- Ett garage vid Norra kyrkogården, vid reningsverket. Där har man hittat en död katt i en plastpåse. 

	- Godsmagasinet, fult och äckligt 
	- Godsmagasinet, fult och äckligt 

	- Blått hus vid Hökensåsskolan där de inte tar hand om sina skällande hundar. 
	- Blått hus vid Hökensåsskolan där de inte tar hand om sina skällande hundar. 

	- Ekebergs gård, tom hästtransport i skogen som ser läskig ut. 
	- Ekebergs gård, tom hästtransport i skogen som ser läskig ut. 

	- Bakom Sparbankshallen, där röker folk, de är läskiga 
	- Bakom Sparbankshallen, där röker folk, de är läskiga 

	- På vägen ut mot Holma, gula skumma lägenheter, där har någon blivit mördad och de odlar knark. 
	- På vägen ut mot Holma, gula skumma lägenheter, där har någon blivit mördad och de odlar knark. 

	- Läskig gubbe vid Granbolet 
	- Läskig gubbe vid Granbolet 

	- Där man pantar burkar vid Coop och toaletten. Äckligt för att det är smutsigt. 
	- Där man pantar burkar vid Coop och toaletten. Äckligt för att det är smutsigt. 

	- Lilla Orienten, där säljer de sprit till minderåriga. 
	- Lilla Orienten, där säljer de sprit till minderåriga. 

	- Bakom sparbank - äldre som röker.  
	- Bakom sparbank - äldre som röker.  




	- Direkten - mörkt vid gången.  
	- Direkten - mörkt vid gången.  
	- Direkten - mörkt vid gången.  
	- Direkten - mörkt vid gången.  
	- Direkten - mörkt vid gången.  

	- Falköpingsrondellen - Mörkt vid husen + läskiga hus.  
	- Falköpingsrondellen - Mörkt vid husen + läskiga hus.  

	- Vulcanön: På Rudbeck - elever skriker + Biblioteksbron – Dog vid isen.  
	- Vulcanön: På Rudbeck - elever skriker + Biblioteksbron – Dog vid isen.  

	- Såg en död man i härja.  
	- Såg en död man i härja.  

	- Bruksvilleparken - mörkt.  
	- Bruksvilleparken - mörkt.  

	- Gräset 1 – läskigt, ödehus, spöken.  
	- Gräset 1 – läskigt, ödehus, spöken.  

	- Godsmagasinet – Förfallet, skräpigt + läskiga människor. Otryggt. 
	- Godsmagasinet – Förfallet, skräpigt + läskiga människor. Otryggt. 

	- V. Essens plats – Förföljd +. Läskigt m de gula hyreshusen.  
	- V. Essens plats – Förföljd +. Läskigt m de gula hyreshusen.  

	- Madängsholm – Fult trasigt hus.  
	- Madängsholm – Fult trasigt hus.  

	- Kaggestorp – ett trasigt hus, trasiga fönster på bilar, läskigt 
	- Kaggestorp – ett trasigt hus, trasiga fönster på bilar, läskigt 

	- Läskiga hus 
	- Läskiga hus 

	- En lekplats som finns (ful) 
	- En lekplats som finns (ful) 

	- Tidaholm på kvällarna är läskigt. 
	- Tidaholm på kvällarna är läskigt. 




	 
	Högstadiet/gymnasiet: 
	Tänk på centrum i Tidaholm.  
	d. Vad tycker du mest om i Tidaholm? 
	d. Vad tycker du mest om i Tidaholm? 
	d. Vad tycker du mest om i Tidaholm? 
	d. Vad tycker du mest om i Tidaholm? 

	- Bruksvilleparken - kärleksön.  
	- Bruksvilleparken - kärleksön.  
	- Bruksvilleparken - kärleksön.  

	- Tidan.  
	- Tidan.  

	- Svandammarna 
	- Svandammarna 

	- Ånarundan  
	- Ånarundan  

	- Turbinhusön, fint 
	- Turbinhusön, fint 

	- Gamla torget, mysigt, positiva minnen 
	- Gamla torget, mysigt, positiva minnen 

	- Djupasjön, inte mycket folk, hyfsat bra bad 
	- Djupasjön, inte mycket folk, hyfsat bra bad 

	- Havssjön, många kompisar 
	- Havssjön, många kompisar 

	- Gamla torget, fina hus, mysigt 
	- Gamla torget, fina hus, mysigt 

	- Djupasjön, fint, kul att hänga där 
	- Djupasjön, fint, kul att hänga där 

	- Madängsholm, hela samhället. Mysiga minnen därifrån. 
	- Madängsholm, hela samhället. Mysiga minnen därifrån. 

	- Stallängsskogen, hänga med kompisar vid bordet i korsningen nära kiosken. 
	- Stallängsskogen, hänga med kompisar vid bordet i korsningen nära kiosken. 

	- Godsmagasinet 
	- Godsmagasinet 

	- Bruksvilleparken 
	- Bruksvilleparken 




	- Turbinhusön 
	- Turbinhusön 
	- Turbinhusön 
	- Turbinhusön 
	- Turbinhusön 

	- Sjöarna 
	- Sjöarna 




	 
	e. Finns det någon plats som är extra rolig? 
	e. Finns det någon plats som är extra rolig? 
	e. Finns det någon plats som är extra rolig? 
	e. Finns det någon plats som är extra rolig? 

	- Fiska och bada på Hökensås  
	- Fiska och bada på Hökensås  
	- Fiska och bada på Hökensås  

	- Gamla torget, hänga med kompisar 
	- Gamla torget, hänga med kompisar 

	- Madängsholm, hjälper pappa med saker i garaget 
	- Madängsholm, hjälper pappa med saker i garaget 

	- Coop-parkeringen, alltid folk där. När bommen stänger drar vi till Tidavallen och Preem. 
	- Coop-parkeringen, alltid folk där. När bommen stänger drar vi till Tidavallen och Preem. 

	- Godsmagasinet, där käkar vi ibland och drar sedan vidare. 
	- Godsmagasinet, där käkar vi ibland och drar sedan vidare. 

	- Djupasjön 
	- Djupasjön 

	- Coop-parkeringen, Gamla torget och Magasinet 
	- Coop-parkeringen, Gamla torget och Magasinet 

	- SSU-lokalen, ca 30 medlemmar 
	- SSU-lokalen, ca 30 medlemmar 

	- Turbinhusön  
	- Turbinhusön  

	- Godsmagasinet  
	- Godsmagasinet  

	- Tidan att fiska. 
	- Tidan att fiska. 

	- Godsmagasinet 
	- Godsmagasinet 

	- Fotbollsplaner 
	- Fotbollsplaner 




	 
	f. Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful?  
	f. Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful?  
	f. Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful?  
	f. Finns det någon plats som är otrygg, läskig eller ful?  

	- Vid biblioteket – mörkt och öde om kvällen  
	- Vid biblioteket – mörkt och öde om kvällen  
	- Vid biblioteket – mörkt och öde om kvällen  

	- Busstationen, läskigt med äldre som tjoar och ropar. Knarkare. Sitter ofta i busskurerna. 
	- Busstationen, läskigt med äldre som tjoar och ropar. Knarkare. Sitter ofta i busskurerna. 

	- Stallängsskogen, dålig belysning. 
	- Stallängsskogen, dålig belysning. 

	- Godsmagasinet, fult, inte så välkomnande miljö 
	- Godsmagasinet, fult, inte så välkomnande miljö 

	- Ekedalen, tråkig miljö 
	- Ekedalen, tråkig miljö 

	- Konstverket utanför Forsenskolan är fult  
	- Konstverket utanför Forsenskolan är fult  

	- Kungsbroområdet – väldigt läskigt om kvällen, natten. 
	- Kungsbroområdet – väldigt läskigt om kvällen, natten. 

	- Brukets industriområde 
	- Brukets industriområde 

	- Godsmagasinet – slitet och nedgånget 
	- Godsmagasinet – slitet och nedgånget 

	- Godsmagasinet – fult 
	- Godsmagasinet – fult 

	- Skogar 
	- Skogar 

	- Stallängsskogen mörkt 
	- Stallängsskogen mörkt 

	- Tidaholm är fint, men ödehus är läskigt 
	- Tidaholm är fint, men ödehus är läskigt 

	- Skatehall 
	- Skatehall 




	Station 3 
	 
	Mellanstadiet: 
	Tänk på en plats eller stad du har varit i.  
	a. Vilken stad/plats? 
	a. Vilken stad/plats? 
	a. Vilken stad/plats? 
	a. Vilken stad/plats? 

	- Stockholm 
	- Stockholm 
	- Stockholm 


	b. Vad kommer du ihåg därifrån? 
	b. Vad kommer du ihåg därifrån? 

	- Gröna Lund 
	- Gröna Lund 
	- Gröna Lund 


	c. Fanns det något som var extra bra, som du vill ha i Tidaholm/där du bor också? 
	c. Fanns det något som var extra bra, som du vill ha i Tidaholm/där du bor också? 

	- Max restaurang 
	- Max restaurang 
	- Max restaurang 




	 
	Högstadiet/gymnasiet: 
	Tänk på en plats eller stad du har varit i.  
	c. Fanns det något som var extra bra, som du vill ha i Tidaholm/där du bor också? 
	- Skatepark 
	- Skatepark 
	- Skatepark 
	- Skatepark 
	- Skatepark 

	- Parker i staden 
	- Parker i staden 

	- Mer tävlingar 
	- Mer tävlingar 

	- Varit på SM-vecka  
	- Varit på SM-vecka  

	- Ullared, A6 – affärer 
	- Ullared, A6 – affärer 




	Tankar om en skatepark: Några av ungdomarna diskuterar att de vet att det gjorts en namninsamling för en skatepark. De har väntat i 7-8 år och vet inte varför kommunen inte kan bygga en. De tycker att en skatepark skulle kunna ligga vid Hökensåsskolan på grusplanen och att det finns hinder där för både nybörjare och elit. Den skulle kunna ligga där modulerna är på Forsen också om de flyttas. 
	Om Godsmagasinet: Det finns ett tomt rum på Godsmagasinet – varför är det inget där? 
	  
	Station 4 
	 
	Kultur-, fritids- och idrottspolitiska riktlinjen 
	 
	Mellanstadiet: 
	 
	Vad vill du göra för idrottsaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? 
	1. Minigolf      7 
	1. Minigolf      7 
	1. Minigolf      7 

	2. Amerikansk fotboll     7 
	2. Amerikansk fotboll     7 

	3. Skatepark      6 
	3. Skatepark      6 

	4. Paintball      5 
	4. Paintball      5 

	5. Laserdome      4 
	5. Laserdome      4 

	6. Agility/även inomhus     3 
	6. Agility/även inomhus     3 

	7. Basket      2 
	7. Basket      2 

	8. Streetfootball     2 
	8. Streetfootball     2 

	9. Gymnastikhall     2 
	9. Gymnastikhall     2 

	10.  Klättring inne och ute     2 
	10.  Klättring inne och ute     2 

	11.  Kaninbana      2 
	11.  Kaninbana      2 

	12.  Ungdomsgym under 15 år    2 
	12.  Ungdomsgym under 15 år    2 

	13.  Go-cart      2 
	13.  Go-cart      2 

	14.  Trampolinpark     2 
	14.  Trampolinpark     2 

	15.  Inomhusklubb fotboll     2 
	15.  Inomhusklubb fotboll     2 

	16.  Lacrosse      2 
	16.  Lacrosse      2 

	17.  Hinderbana 
	17.  Hinderbana 

	18.  Vattenrutschbana i simhallen 
	18.  Vattenrutschbana i simhallen 

	19.  E-sport 
	19.  E-sport 

	20.  Utebassäng simning 
	20.  Utebassäng simning 

	21.  Cheerleader 
	21.  Cheerleader 

	22.  Fler tennisbanor 
	22.  Fler tennisbanor 

	23.  Golf 
	23.  Golf 

	24.  Extra simskola 
	24.  Extra simskola 

	25.  Lekland 
	25.  Lekland 

	26.  Mer istider 
	26.  Mer istider 

	27.  Cykelbanor 
	27.  Cykelbanor 

	28.  Inomhushall fotboll 
	28.  Inomhushall fotboll 

	29.  Karate-klubb 
	29.  Karate-klubb 

	30.  Innebandyhall 
	30.  Innebandyhall 

	31.  Äventyrpark 
	31.  Äventyrpark 

	32.  Crossbana 
	32.  Crossbana 

	33.  Camp Active 
	33.  Camp Active 


	 
	Vad vill du göra för kulturaktiviteter på som du inte kan göra idag? 
	1. Större biograf      5 
	1. Större biograf      5 
	1. Större biograf      5 

	2. Målningskurs/Rita     6 
	2. Målningskurs/Rita     6 

	3. LAN-hall med e-sport     2 
	3. LAN-hall med e-sport     2 

	4. Disco      2 
	4. Disco      2 

	5. Agility      2 
	5. Agility      2 

	6. Utomhusbio      2 
	6. Utomhusbio      2 

	7. Dataprogrammering     2 
	7. Dataprogrammering     2 

	8. Film/Filmredigering/Filma    2 
	8. Film/Filmredigering/Filma    2 

	9. Teater      2 
	9. Teater      2 

	10.  Replokaler/studio    2 
	10.  Replokaler/studio    2 

	11.  Mer cruising 
	11.  Mer cruising 

	12.  Zoo 
	12.  Zoo 

	13.  E-sport 
	13.  E-sport 

	14.  Djurdans/Djurteater 
	14.  Djurdans/Djurteater 

	15.  Dataspelsutveckling 
	15.  Dataspelsutveckling 

	16.  Utställning för cyklar – diplom för de som vinner 
	16.  Utställning för cyklar – diplom för de som vinner 

	17.  Utställning A-traktorer och mopeder 
	17.  Utställning A-traktorer och mopeder 

	18.  Fotografering 
	18.  Fotografering 

	19.  Skrivarkurser  
	19.  Skrivarkurser  

	20.  Munspel 
	20.  Munspel 

	21.  Flöjt 
	21.  Flöjt 

	22.  Äventyrspark 
	22.  Äventyrspark 


	 
	Vad är det som gör det roligt att vara med i en idrotts- och kulturförening? 
	1. Lagkamrater      8 
	1. Lagkamrater      8 
	1. Lagkamrater      8 

	2. Lära sig nya saker     6 
	2. Lära sig nya saker     6 

	3. Nya vänner      4 
	3. Nya vänner      4 

	4. Man blir bättre      4 
	4. Man blir bättre      4 

	5. Göra saker tillsammans     4 
	5. Göra saker tillsammans     4 

	6. Att få spela cup, läger och kämpa    2 
	6. Att få spela cup, läger och kämpa    2 

	7. För att det är kul och för att träffa nya personer   2 
	7. För att det är kul och för att träffa nya personer   2 

	8. Röra på sig      2 
	8. Röra på sig      2 

	9. Bättre planer      2 
	9. Bättre planer      2 

	10.  Man får gratis inträde 
	10.  Man får gratis inträde 

	11.  Man får döma och kan tjäna pengar 
	11.  Man får döma och kan tjäna pengar 

	12.  Jag får tillgång till banorna med egen nyckel 
	12.  Jag får tillgång till banorna med egen nyckel 

	13.  Får vara med om olika saker 
	13.  Får vara med om olika saker 

	14.  För att man är bra på det 
	14.  För att man är bra på det 

	15.  Alla får vara med 
	15.  Alla får vara med 

	16.  Man får vara med och bestämma 
	16.  Man får vara med och bestämma 


	17.  Får vara med och ge förslag på saker 
	17.  Får vara med och ge förslag på saker 
	17.  Får vara med och ge förslag på saker 

	18.  En på sommaren/en på vintern 
	18.  En på sommaren/en på vintern 

	19.  Roligt att lära sig 
	19.  Roligt att lära sig 

	20.  Man får göra roliga saker 
	20.  Man får göra roliga saker 


	 
	Varför tror du man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 
	1. För att man inte tycker att det är kul längre   7 
	1. För att man inte tycker att det är kul längre   7 
	1. För att man inte tycker att det är kul längre   7 

	2. För att man inte lär sig något    4 
	2. För att man inte lär sig något    4 

	3. Dåliga tränare/ledare     4 
	3. Dåliga tränare/ledare     4 

	4. För att det är tråkigt     4 
	4. För att det är tråkigt     4 

	5. Satsa på annan sport     4 
	5. Satsa på annan sport     4 

	6. Ont om tid      3 
	6. Ont om tid      3 

	7. För att testa något nytt     2 
	7. För att testa något nytt     2 

	8. Toppning av laget     2 
	8. Toppning av laget     2 

	9. Blir retad      2 
	9. Blir retad      2 

	10.  Man kan skada sig     2 
	10.  Man kan skada sig     2 

	11.  För att det börjar hända andra kul saker 
	11.  För att det börjar hända andra kul saker 

	12.  Dålig info så man missar saker 
	12.  Dålig info så man missar saker 

	13.  Det kostar för mycket 
	13.  Det kostar för mycket 

	14.  Föräldrapress 
	14.  Föräldrapress 

	15.  Man får inte ta för sig 
	15.  Man får inte ta för sig 

	16.  Skolan tar mer tid 
	16.  Skolan tar mer tid 

	17.  Kompisar slutar 
	17.  Kompisar slutar 

	18.  Favorisering 
	18.  Favorisering 

	19.  Man hittar inte det man gillar 
	19.  Man hittar inte det man gillar 


	 
	 
	Högstadiet/gymnasiet: 
	 
	Vad vill du göra för idrottsaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? 
	1. Skatepark     4 
	1. Skatepark     4 
	1. Skatepark     4 

	2. Volleyboll     3 
	2. Volleyboll     3 

	3. Konståkning     2 
	3. Konståkning     2 

	4. Mer idrott i skolan    2 
	4. Mer idrott i skolan    2 

	5. Utegym     2 
	5. Utegym     2 

	6. Cheerleader 
	6. Cheerleader 

	7. Basketbollplan 
	7. Basketbollplan 

	8. Bättre fotbollsplaner 
	8. Bättre fotbollsplaner 

	9. Stadsorientering 
	9. Stadsorientering 

	10. Cirkus/Akrobatik 
	10. Cirkus/Akrobatik 

	11. Amerikansk fotboll 
	11. Amerikansk fotboll 


	12. Paintball +/Airsoft 
	12. Paintball +/Airsoft 
	12. Paintball +/Airsoft 

	13. Laserdome 
	13. Laserdome 

	14. Handboll – dam 
	14. Handboll – dam 

	15. Ishockey – dam 
	15. Ishockey – dam 

	16. Blandidrott – olika varje vecka 
	16. Blandidrott – olika varje vecka 

	17. Parkour – allmän, hopp och lek 
	17. Parkour – allmän, hopp och lek 

	18. E-sport 
	18. E-sport 

	19. Bågskytte 
	19. Bågskytte 


	 
	Vad vill du göra för kulturaktiviteter på som du inte kan göra idag? 
	1. Mer bio      3 
	1. Mer bio      3 
	1. Mer bio      3 

	2. Garagelokal – mekamöjligheter    2 
	2. Garagelokal – mekamöjligheter    2 

	3. Foto/film      2 
	3. Foto/film      2 

	4. En fritidsgård 
	4. En fritidsgård 

	5. LAN-lokal/IT-medialokal 
	5. LAN-lokal/IT-medialokal 

	6. Skrivarcirkel/Läscirkel 
	6. Skrivarcirkel/Läscirkel 

	7. Utemålning/Muralmålning 
	7. Utemålning/Muralmålning 

	8. För få lektioner – piano  (Musikskolan) 
	8. För få lektioner – piano  (Musikskolan) 

	9. Måla/pyssla/hantverk/sy 
	9. Måla/pyssla/hantverk/sy 

	10. Designa om torget för att skapa aktiviteter 
	10. Designa om torget för att skapa aktiviteter 

	11. Lovaktiviteter för äldre ungdomar 
	11. Lovaktiviteter för äldre ungdomar 

	12. Aktiviteter för äldre ungdomar – inte bara barn 
	12. Aktiviteter för äldre ungdomar – inte bara barn 


	 
	Vad är det som gör det roligt att vara med i en idrotts- och kulturförening? 
	1. Gemenskap och intresse för aktiviteten    3 
	1. Gemenskap och intresse för aktiviteten    3 
	1. Gemenskap och intresse för aktiviteten    3 

	2. Utvecklas      3  
	2. Utvecklas      3  

	3. Kamrater     2  
	3. Kamrater     2  

	4. Lära sig nya saker     2 
	4. Lära sig nya saker     2 

	5. Bra ledare/lärare (kulturskolan) 
	5. Bra ledare/lärare (kulturskolan) 

	6. Gillar att röra på sig 
	6. Gillar att röra på sig 

	7. Man är social 
	7. Man är social 

	8. Intresserad av idrott 
	8. Intresserad av idrott 

	9. Större chans att påverka (Skateförening) 
	9. Större chans att påverka (Skateförening) 

	10.  Vara med och utveckla föreningen för framtiden 
	10.  Vara med och utveckla föreningen för framtiden 

	11.  Ha något att göra på fritiden 
	11.  Ha något att göra på fritiden 

	12.  Då blir en rutin och då blir träningen av 
	12.  Då blir en rutin och då blir träningen av 

	13.  Adrenalin – tävling 
	13.  Adrenalin – tävling 

	14.  Göra något man kan ha som sin egen specialitet 
	14.  Göra något man kan ha som sin egen specialitet 

	15.  Träffa nya människor 
	15.  Träffa nya människor 

	16.  Utveckla sin sociala sida 
	16.  Utveckla sin sociala sida 


	 
	Varför tror du man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 
	1. Skolan tar över      6 
	1. Skolan tar över      6 
	1. Skolan tar över      6 

	2. Andra intressen      4 
	2. Andra intressen      4 

	3. Finns inget som är intressant    3 
	3. Finns inget som är intressant    3 

	4. Dåliga tränare      2 
	4. Dåliga tränare      2 

	5. Krockat med andra sporter 
	5. Krockat med andra sporter 

	6. Omklädningsrum på ickebinära 
	6. Omklädningsrum på ickebinära 

	7. Blir skadad 
	7. Blir skadad 

	8. Stress 
	8. Stress 

	9. För lite att välja på 
	9. För lite att välja på 

	10.  För mycket krav 
	10.  För mycket krav 

	11.  14-15 år stress inför gymnasiet 
	11.  14-15 år stress inför gymnasiet 

	12.  Ingen variation i aktiviteterna 
	12.  Ingen variation i aktiviteterna 

	13.  Har inte tid 
	13.  Har inte tid 

	14.  Inte lika bra som andra 
	14.  Inte lika bra som andra 

	15.  Tröttnat 
	15.  Tröttnat 

	16.  Svårt att kombinera flera idrotter 
	16.  Svårt att kombinera flera idrotter 

	17.  Kompisar slutar 
	17.  Kompisar slutar 

	18.  Hamnar ”mellan” olika lag 
	18.  Hamnar ”mellan” olika lag 

	19.  Otrygghet/man passar inte in  
	19.  Otrygghet/man passar inte in  

	20.  Hur mycket tid och energi man vill ägna sin aktivitet  
	20.  Hur mycket tid och energi man vill ägna sin aktivitet  


	 
	 
	Övriga kommentarer vid station 4: 
	Mellanstadiet: 
	Kultur-, fritids- och idrottspolitiska riktlinjen.  
	Vad vill du göra för idrottsaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag? 
	- Basket, men det kommer ju inga på träningarna säger de. 
	- Crossbana 
	- Skatepark 
	- Camp aktive 
	Vad vill du göra för kulturaktivitet på fritiden som du inte kan göra idag?  
	- Filmkurs 
	Vad är det som gör det roligt med att vara med i en idrotts- eller kulturförening? 
	- Man får göra roliga grejer. 
	- Man är i ett lag, inte själv. 
	- Umgås med andra barn. 
	 
	Varför tror du att man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? - Bra att ledarna pratar med varann för att det inte ska krocka 
	- Har funnits en målarkurs en gång – men lärare flyttade. 
	- Man tröttnar och det blir tråkigt. Man kanske inte har hittat det man gillar. 
	 
	Högstadiet/gymnasiet:  
	Varför tror du att man slutar eller inte är med i en fritidsaktivitet? 
	- Får inte träna fotboll för hockeyn eftersom det finns risk för skador. 
	- Idrottslektioner för korta – korta ned de andra lektionerna. Extra idrottslektion en gång i veckan? 
	- Många som spelar dator, som sitter inne. 
	- Viktigt att motivera, uppmuntra och pusha. Man måste fortfarande tycka att det är kul. Bra självförtroende – då passar man in. 
	- Jobbigt att spela i flera lag, stressa inte för tidigt. 
	 
	  
	Station 5 
	 
	Framtidens idrottshall och fritidsgård  
	 
	Mellanstadiet: 
	Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall förutom att idrotta? 
	1. Disco      5 
	1. Disco      5 
	1. Disco      5 

	2. Kalas      4 
	2. Kalas      4 

	3. Konsert     4 
	3. Konsert     4 

	4. Lana med kompisar     4 
	4. Lana med kompisar     4 

	5. Gymnastik      3 
	5. Gymnastik      3 

	6. Laserdome skulle vara bra/kul    3 
	6. Laserdome skulle vara bra/kul    3 

	7. Handboll      2 
	7. Handboll      2 

	8. Innebandy      2 
	8. Innebandy      2 

	9. Ha turneringar     2 
	9. Ha turneringar     2 

	10.  Lyssna på band.     2 
	10.  Lyssna på band.     2 

	11.  Ha ett litet café som man kan sitta och prata.   2 
	11.  Ha ett litet café som man kan sitta och prata.   2 

	12.  E-sports mässa     2 
	12.  E-sports mässa     2 

	13.  Man kan använda den till olika mässor   2 
	13.  Man kan använda den till olika mässor   2 

	14.  Fotboll 
	14.  Fotboll 

	15.  Parkour 
	15.  Parkour 

	16.  Basket 
	16.  Basket 

	17.  Paintball 
	17.  Paintball 

	18.  Dodgeball 
	18.  Dodgeball 

	19.  Lekar  
	19.  Lekar  

	20.  Bröllop 
	20.  Bröllop 

	21.  Bio 
	21.  Bio 

	22.  Skateboardrampar 
	22.  Skateboardrampar 

	23.  Man kan sova över med kompisar.  
	23.  Man kan sova över med kompisar.  

	24.  Man skulle kunna gå dit och bara slappa, leka lekar. 
	24.  Man skulle kunna gå dit och bara slappa, leka lekar. 

	25.  Kurragömma 
	25.  Kurragömma 

	26.  Dunken 
	26.  Dunken 

	27.  Datten 
	27.  Datten 

	28.  Autografskrivning 
	28.  Autografskrivning 

	29.  Vara där på rasterna  
	29.  Vara där på rasterna  

	30. Fria aktiviteter 
	30. Fria aktiviteter 

	31. Öppet för spontanidrott 
	31. Öppet för spontanidrott 


	  
	Vad skulle finnas på en fritidsgård för att du skulle gå dit? 
	1. Pingis     5 
	1. Pingis     5 
	1. Pingis     5 

	2. Basketplan     4 
	2. Basketplan     4 

	3. Bio     4 
	3. Bio     4 

	4. TV-spel     4 
	4. TV-spel     4 

	5. Klättervägg     3 
	5. Klättervägg     3 

	6. Myshörna     3 
	6. Myshörna     3 

	7. Fik    3 
	7. Fik    3 

	8. Biljard     3 
	8. Biljard     3 

	9. Skatepark     2  
	9. Skatepark     2  

	10.  Arcadspel     2 
	10.  Arcadspel     2 
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	Varför vill inte alla gå till fritidsgård idag? 
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	4. Obehagligt mellan busshållplatsen och konsums parkering 
	4. Obehagligt mellan busshållplatsen och konsums parkering 

	5. Det kan vara elaka personer där 
	5. Det kan vara elaka personer där 

	6. Ens kompisar åker inte dit 
	6. Ens kompisar åker inte dit 

	7. Tråkigt för små barn 
	7. Tråkigt för små barn 

	8. Dom stora kanske är dumma mot dom små 
	8. Dom stora kanske är dumma mot dom små 

	9. För att det finns inte så mycket att göra 
	9. För att det finns inte så mycket att göra 

	10. Fula gubbar 
	10. Fula gubbar 

	11. Måla om och renovera, göra det fräscht 
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	Högstadiet/gymnasiet: 
	 
	Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall förutom att idrotta? 
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	Vad skulle finnas på en fritidsgård för att du skulle gå dit? 
	1. Mer aktiviteter     3 
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	Övriga kommentarer vid station 5: 
	Mellanstadiet: 
	Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall, förutom att idrotta? 
	- Fullmåttshall – så man kan ha matcher 
	- Förråd och utrymme och madrasser, plintar 
	- Redskap 
	- Finns olika sporter 
	- Korgar som man kan hissa ner 
	- Street basket – mot en korg 
	- Bänk så man kan sitta 
	- Bra med läktare – bra med platser i Sparbankshallen 
	- Kiosk 
	- Ena sidan för de som vill idrotta 
	- Klätterväggar på en vägg – idrott 
	- Om man har vunnit någonting, skåp att visa upp medaljer 
	- En scen – utfällbar, tar inte så mycket plats 
	- Hissa ner en vägg – dela upp klasser på idrotten 
	- Rum – sjukvårds/vilorum – med fönster om man har skadat sig 
	- Nödutgångar 
	- Disco, vara där på rasterna, Lana, leka i den (fria aktiviteter), öppen hall för spontanidrott. 
	 
	Vad skulle finnas på en fritidsgård för att få dig att gå dit?  
	- Myshörna och modernt. TV-spel. Jag vill gå dit om det är yngre människor där. 
	- Vi har varit på Biblo, där kan man spela TV-spel. Det känns tryggt. Stora ungdomar tycker ju att bibliotek är tråkigt så de kommer ju inte hit. Här finns vuxna. 
	- Jag tycker det verkar lite otryggt att gå dit. 
	- Äckligt och smutsigt. De rökar och snusar där. Det är ju 17-åringar där. Det ser övergivet ut, spökhus. 
	- De verkar läskiga och stirrar på folk. 
	- Vi vill att det ska yngre barn där för att vi ska gå dit. Ommålat. 
	- Skatehallen 
	- Biljard 
	- Kiosk – bar, fika 
	- Gammaldags spelhall – flipperspel, motorcykel 
	- TV-spel 
	- Soffor som man kan sitta i  
	- Bar 
	- Pingisbord 
	- Olika rum för att det ska känna sig trygg 
	- Alltid finns personal 
	- Smårum med teman – dataspel, småspel 
	- Att personalen är äldre 
	- 15-17 år 
	- Om de är för gamla och för unga  
	- Olika tider för unga och lite äldre 
	- På rasterna 
	- Ljudisolerade 
	- Inte lika stora – olika åldrar  
	- Alkohol – inte här 
	- Finns olika åldrar i huset – 10-14, 15-18h 
	- Musik, kompisar, studsmatta, datorer som man kan spela med  kompisar, biljard, filmkurs, hänga, äta goda grejer. 
	 
	Varför vill inte alla gå till fritidsgården idag? 
	- Läskigt. Mörkt och läskiga personer vid busstationen. 
	- Kompisarna är inte där. Bara läskiga personer går dit.  
	- Den borde ha ett annat läge, men ändå centralt.   
	- Man känner sig otrygg, de tuffa är där 
	- Väldigt många 
	- Kanske är med i en förening istället – därför de inte kommer dit 
	- Dålig information. 
	 
	Högstadiet/gymnasiet: 
	Vad skulle du kunna tänka dig att göra i en idrottshall, förutom att idrotta? 
	- Andra föreningar än idrottsföreningar kan få hyra t ex event, stormöten, konsert, fordonsmässa, event för grafittimålning, LAN. 
	- Ringar 
	- Basketkorgar 
	- Delar av hallen på andra sidan 
	- Vill kunna ha hög musik 
	- Jobbigt att det är två klasser samtidigt 
	- Duschar – omklädningsrum – draperi att dra för 
	- Mer enskilt 
	- Tuggummi, snus i taket, hålla rent 
	- Osäker att visa upp sig – skärma av i duschen 
	- Det kostar pengar att hyra – därför gör man inte det 
	- Läktare finns 
	 
	Vad skulle finnas på en fritidsgård för att få dig att gå dit?  
	- Jag är där: Gött ställe att hänga på, varmt när det är kallt ute. Hänger där. 
	- Jag är där: Träffa kompisar. Bra personal att prata med. 
	- Jag är inte där, men jag vill ha en trevlig miljö som inkluderar alla. Det är en hård jargong, hur man pratar med och om andra. Veganmat. 
	- Jag är inte där: Bättre blandning i åldrar, fler yngre. Nu är de från 13 år och uppåt. 
	- Skatepark, inomhusskatehall!  
	- Mediacenter. Olika rum för olika media-grejer. Ex. stor skärm för att följa något spel eller tävling. Biorum, tv-rum. Rum för övrig aktivitet som man kan boka, typ måla i. 
	- Godsmagasinet – gemenskap är bra 
	- Personalen är trevliga, lätta att förstå, skämtsamma 
	- Spel 
	- Välkomnande 
	- Det är inte så kul inredning nu 
	- Det är för litet 
	- Det finns ett rum som inte används 
	- Ett enda stort rum 
	- Ska finnas ett lugnare rum – spel, mys 
	 
	Varför vill inte alla gå till fritidsgården idag? 
	- Jag får inte ut något av det. Rasistiska kommentarer. 
	- Man får dåligt rykte. Bara ”vissa” som går dit. Det är slitet och nedgånget. Om det såg bättre ut skulle fler gå dit. Inte bra att det ligger vid busstationen, det känns otryggt med konstiga människor som cirkulerar. 
	- Fritidsgården behöver inte ligga tillsammans med en aktivitetspark/skatepark. Den bör nog inte göra det. 
	- Mycket fördomar, rykten, äckligt, konstiga, röker, dömer utsidan. Men alla är väldigt öppna. Fokuserar mer på det inre när man varit där. 
	- Om inga får röka utanför entrén. 
	- Otrygg vid entrén. 
	- Om det såg lite trevligare ut – första start. 
	- Folk som aldrig varit där. 
	- Om det såg fräscht ut. 
	- Grupptryck – för att passa in, röka. 
	- Trivs där! 
	- Viktigt att det ligger där det är upplyst. 
	- Måla om och byta ut soffor. 
	  
	Inhämtade synpunkter  
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