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Medborgarförslag – Gör Ungdomens hus av Borgvik

Svar på interpellation angående Leader Sörmland

Kungsörs kommun är delaktig i Leader Sörmland genom, av KF utsedde ledamot, Lars Wigström. Han
representerar den offentliga sektorn. Vidare så är Agnetha Pettersson utsedd som representant för
den ideella sektorn och Tomas Olsson för den privata sektorn. Som revisor är Taito Arkukangas
utsedd.
Tyvärr så har det under det senaste året varit en del problem med den administrativa ledningen för
vårt leaderområde. Detta kan konstateras då man, b.la., inte har varit ute och gjort besök hos
medlemskommunerna. Någon information har inte heller nått ut till presumtiva idelämnare.
För tillfället finns det så vitt jag vet endast en ansökan som är inlämnad från våra föreningar. Det är
föreningen LIST samt Kollektivet och Kungsörs bibliotek som ansökt om en förstudie för att starta ett
Makerspace MS.
Makerspace MS är ett slags ”kreativ doeraktivitet” i verkstadsliknande miljöer. Finns på ca 1400 orter
runt om i världen.
Innan Leader Sörmlands extra stämma den 1 juni tog styrelsen en ny verksamhets och aktivitetsplan.
Styrelsen har fått en något förändrad sammansättning och man arbetar på att lösa de administrativa
problem som för tillfället finns.
En förutsättning för att föreningar och de ideella krafterna ska söka projekt är att kännedom finns om
möjligheterna. Detta kommer under hösten att förbättras då representanter för styrelsen har för
avsikt att besöka Kungsör och presentera verksamheten.
Det tidigare stora projektet, ett av de största inom förra sökperioden var Hundarenan. Vid kontakt
med brukshundsklubben i arbetet för att finna ersättningslokaler till deras verksamhet har frågan om
ny ansökan hos Leader tagits upp. Tyvärr så klarar inte dom de för bidrag stipulerade
”mantimmarna” som krävs för egenfinansieringen av en ansökan. Det finns heller ingen garanti att
man kan få en och samma ide finansierad två gånger.
Under hösten kommer kommunen att påbörja arbetet med den nya Kultur och Fritidsplanen. Då
kommer att antal möte med föreningarna att ske. Ett utmärkt tillfälle att återigen marknadsföra
Leader Sörmland.

Kungsör 2007-05-30

Pelle Strengbom KSO

Svar på interpellation angående Klimatklivet

Svaret på interpellantens fråga är JA!
I dagsläget finns planer på att söka bidrag ur Klimatklivet för laddningsstationer för elbilar. Möjlig
placering är vid nya skolan samt det centrala sportfältet.
I övrigt deltar vi i projektet ” Fossilfria och Energieffektiva transporter i Östra Mälardalen” vilket är i
uppstartsfasen och inleds med möte i mitten av juni månad. Där kommer en behovsinventering av
behov, svagheter och styrkor inom kommunen att belysas. Tre länsstyrelser samt Biogas Öst kommer
att arbeta tillsammans för att möta det nationella målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Under den Europeiska trafikantveckan i höst planerar vi att genomföra ett antal aktiviteter, bl.a.
föreläsning om elbilar samt ytterligare utbildning av kommunens personal i sparsam körning.
Förhoppningsvis kommer även den nya laddstationen på parkeringen bakom Thor Modeen teatern,
som Mälarenergi kommer att sätta upp, att invigas under den veckan.
Vidare ingår vi i ett projekt som länsstyrelsen driver vad gäller klimatanpassning för kommunen.
Dessa underlag kommer att företrädesvis användas i vårt planarbete framöver.

Kungsör 2017 05 31

Pelle Strengbom, KSO
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Medborgarförslag – Gör Ungdomens hus av
Borgvik (KS 2017/264)
Kerstin Hedberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
ge Borgvik till ungdomarna i Kungsör i det skick fastigheten är i
idag för att de själva ska få göra om det till ett Ungdomens hus.
Hon föreslår överlåtelse till stiftelseform med klausuler som gör att
ungdomarna själva får ansvaret.
Förslagsställaren menar att föräldrar, vuxna och ungdomarna
kommer att se till att det införskaffas det som ungdomarna behöver
för att rusta upp och inreda huset.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Kerstin Hedberg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej! Vet att det planeras att riva huset Borgvik vid Kungsörs ut eller infart. Där planeras
att byggas hyreshus. Vi är några som har funderat på en bra ide' för kommunen och de unga i
Kungsör. En sk vinn-vinn-situation.
Förslaget innebär att kommunen ger huset till ungdomarna i precis det skick det är idag.
Kanske i en stiftelseform med klausuler som gör att ungdomarna själva får ansvaret. Föräldrar,
vuxna och ungdomarna själva ser till att det införskaffas det som dom behöver för att rusta
upp och inreda huset helt efter egna initiativ och önskemål. De ges ansvar för att själva se
till att detta blir sitt eget UNGDOMENS HUS. Många skulle engagera sig och detta skulle bli
ett stort engagemang i Kungsör. Det är vi övertygade om.
Det ökar kraftigt med droger och festande vilket bottnar i sysslolöshet och brist på att ha
kul! Får du själv som ung ta emot den tilliten som ansvaret skulle innebära får vi våra
ungdomar att växa. Huset lämnas sedan vidare till nästkommande årgångar och tanken är att det
ska kunna vara ett verksamt hus på lång sikt.
Kungsör hamnar på kartan som ett föredöme för andra orter. Orten där vi gav de unga möjlighet
att vara kreativa, ta ansvar, dansa, skratta, ha bus och kul med eget ansvar. Ungdomar lever
mitt i dessa glada år men vi vuxna både curlar och sätter upp tighta regler för deras dagar
och kvällar så de själva behöver inte känna ansvar för något.
Blev denna verksamhet av är vi övertygade att många skulle haka på och ta sin del i ansvaret
för att det ska vara en glad positiv och fri plats för dom att vara på. De kommer att vara
rädda om allt de själva kreativt har skapat. De kommer med detta ansvar att vilja hålla huset
fritt från droger och istället njuta av att ha en frizon där de vuxna litar på att de vill och
har kul!
De får ha egna önskemål om vad de behöver för resurser för att det ska byggas upp som deras
hus. Vi vuxna kan besvara och ordna fram deras önskemål. Det kommer inte att fattas resurser.
Tänk vad positiv och fin marknadsföring kommunen skulle få. Kommunen som gick i bräschen för
att satsa på ungdomarna i tid. De är de unga som ska prioriteras på en ort. Dels är de
Kungsörs framtid och dels så finns det många som kan räddas in i att gå en ansvarsfull start
in i vuxenlivet. Alla får chansen att visa hur bra det är på något i första skedet när huset
görs om till deras hus. Detta ska ju sedan underhållas och utvecklas under åren när
stafettpinnen lämnad över till nya årgångar.
Att en ev dålig ventilation är ett problem i huset, är förstås om människor ska bo i det eller
om det ska drivas som ett företag. Detta är inget som behöver åtgärdas alls med denna plan.
Man skulle kunna ta ett omgående beslut.
Vi är övertygade om att media runt om i landet skulle uppmärksamma och se mycket positivt på
detta projekt och flera kommuner skulle göra efter Kungsörsandan...
Namn
Kerstin Hedberg
Postadress
Storgatan 13 G
73632 Kungsör
Telefonnummer
0734025215
E-postadress
kerstin.hedberg@telia.com
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