Utvärdering
TEMA 2018 VALÅR

Alla åsikter från forumet
Ung i Väsby 2018
Ung i Väsby är ett årligt demokratiforum för kommunens ungdomar mellan 12 och 15 år, i årskurs 6–9. Syftet med
Ung i Väsby är att ungdomar ska låta sina röster höras och få möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet i kommunen. Årets tema var Valår.

Genom Ung i Väsby vill kommunen öka ungdomars intresse för olika samhällsfrågor och ge dem kunskap om hur de
kan påverka i sin hemkommun. En projektgrupp med elever från kommunens skolor planerar och genomför forumet
Ung i Väsby tillsammans med projektledare från kommunen. Ungdomarna styr samtalen, bestämmer innehållet och
upplägget för dagen och politiker och tjänstemän lyssnar. Under Ung i Väsby den 22 februari diskuterades områdena
framtid – skola – trygghet/trivsel – fritidsaktiviteter.

Deltagare
Totalt deltog 91 ungdomar i dialogerna med kommunens politiker och tjänstepersoner. Även skolpersonal, fritidsledare och ideella aktörer fanns på plats.

Ungdomar från sex av kommunens skolor medverkade:
Runby skola och grundsärskola, Sverigefinska skolan, Grimsta skola, Vikskolan, Vittra skola och Väsby skola.

När?
22 februari 2018 genomfördes årets Ung i Väsby, för det femtonde året i rad. Den 13 februari genomfördes ett mindre Ung i Väsby för elever vid grundsärskolan, för det sjunde året i rad.

Så fick de unga påverka. I samband med att ungdomarna anmälde intresse att delta i Ung i Väsby hade de möjlighet att skicka in områden som inte fanns med bland de områden som ungdomarna i projektgruppen valt ut. Precis
innan lunch deltog alla i speed-dejting med politiker och hade då möjlighet att ställa valfria frågor.
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Här kan du ta del av alla de åsikter och förslag som kom fram under Ung i Väsby. Under våren 2018 kommer vi
gå igenom materialet från forumet för att se hur kommunen kan jobba vidare med dessa förslag. Förslagen lyfts till
ansvariga politiker och beslutsfattare.

Skola
Vad är bra med din skola?
Grupp 1 särskolan. Bra lärare på vår skola vilket gör att man känner trygghet.
Grupp 1. Bra lärare, de är snälla och har bra genomgångar. Det är fler sittplatser i korridoren. Bra att fritidsgården
har flyttat nära.
Grupp 2. På Runby skola finns det bra, engagerade lärare som stannar efter skolan ibland. Vilket ger möjligheter till
att förstärka och fördjupa. Runby skola har aldrig bråk. Bra att Väsby skola ligger centralt och att de har bra material.
Väsby skola har roliga lärare men de behöver bli strängare. Man får okej med hjälp.
Grupp 3. Tryggt i skolan
Grupp 3 särskolan. Bra i skolan för vuxna finns i skolor. Man får extra hjälp.
Grupp 4. Man får välja ämnen man är intresserad av.
Grupp 5. Väsby skola Gratis mat. Välja science el musik, allmän.
Bra med fritidsgården i skolan. Runby skola har bra sammanhållning
Bra relationer med lärare. Bra med idrott och hälsa. Bra utflykter.
Bra med fritidsgård.
Grupp 6. Bra och roliga lärare som gör spännande lektioner. Att eleverna är schyssta mot varandra och är vänner,
vilket skapar trygghet.
Grupp 7 Sverigefinska och Runby skola är små skolor där alla känner alla.
Grupp 8. Runby skola: alla känner alla. Bra ledare på skolan, bra kuratorer. Ronny och Karim är bra ute på rasterna.
Sverige/finska: Bra, liten skola, alla känner varandra.
Elevrådet tar tag i rökning via rektorer, lukten i klassrummet har varit ett problem.
Grupp 10. Kan ta upp saker med elevrådet. Finns vuxna i skolan.
Grupp 11. Vi har fått nya datorer. Personalen är trevlig.
Grupp 12. Vikskolan och Runby skola: Bra lärare, fina klätterställningar, bra fritidsgård på Runby.
Bra måltidspersonal.
Grupp 13. Hur alla behandlar varandra och bra lärare
Grupp 14. Undervisningen, bra stöd och hjälp. Inga läxor! Stöd och hjälp om det behövs efter skolan. Positivt med
betyg i årskurs 6. Bra med små klasser. Miljön: Viktigt med bra kompisar. Om det händer något-bra stöd och koll
från vuxna eller stödet som finns.
Ingen mobbning.
Grupp 15. Runby skola är ute mycket i naturen. Vikskolan är mest inne, upplevs både bra och dåligt.
Gården är väldigt bra.
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Vad skulle du vilja att skolan utvecklar?
Grupp 1 särskolan. Taxi kommer för sent vilket skapar otrygghet och gör att ungdomarna inte vill åka taxi mer.
Väldigt mycket strul med taxin till skolan. Roligast att få komma till skolan och träffa sina vänner. Har varit väldigt
mycket kyckling i skolmaten. Inte så mycket utomhus för ungdomar utan mer för små barn. Önskar mer klätterställningar för äldre barn. Saknar cykelställ, svåra. Trasiga trottoarkanter i områdena. Önskemål om en klättervägg.
Behövs mer belysning vid parkeringen vid travgatan och kolonilotterna. Mer belysning solbergsvägen och parken i
Carlslund.
Grupp 1. Material och böcker saknas och är slitna. Bra om kiosken i Väsby skola öppnar tidigare. Toaletter skulle
kunna fräschas upp i Väsbyskolan. Kallt i vissa klassrum och man får inte ha på sig jacka för lärarna. Ont om tid
mellan gympalektionen och nästa lektion/lunch och mellan olika gympasalar. Vilket leder till att ingen duschar och
att man ofta blir sen. Runby eleverna äter pizza om maten är dålig.
Grupp 2. Bättre kommunikation mellan lärarna, ofta måste man flytta på prov m.m. Vi märker inte av elevrådet.
Väsby skola- mycket bråk men man känner sig trygg ändå. Lärarna måste säga till mer! Ibland vill vi bli lite belönade
med att kolla på film eller så när vi haft många prov, nu går man bara vidare med jobb direkt. Vi har för tidig lunch,
man är trött och hungrig i slutet av dagen. Väsby skola – maten tar slut ibland och är ibland inte god.
Grupp 2 särskolan. Mindre kyckling mer plats.
Grupp 3. Fler utbildade lärare, synlig skolsköterska på plats. Mer variation på den vegetariska maten, fler variationer
på lunchen. Det finns inga draperier i duschen och det upplevs väldigt smutsigt.
Rasterna är ibland korta, gärna något längre rast så man hinner till nästa lektion.
Sociala medier används på ett dåligt sätt, man skriver dumma saker på Instagram och Snapchat.
Värmen i klassrummen behöver åtgärdas.
Grupp 4. Variera gärna salladsbuffén. Skolan liknar för mycket fritidgård, för mycket häng.
Använd spel till att göra lärandet roligare. Programmering som eget ämne. Olika lärotekniker skriv om engagerade
saker.
Grupp 5. Väsby skola: Fler utbildade lärare önskas, många vikarier. Renare lokaler, städa mer. Ta bort klotter, kalla
lokaler, demokratin. Runby skola: Lokalerna, dålig ventilation, kalla klassrum, bättre möbler(stolar). Duschrummen
bör ses över, ofräscha. Trångt, vill inte duscha.
Grupp 6. Maten behöver bli bättre, Mycket kyckling vill ha mer varierat. Skulle önska att toaletterna på Väsby skola
städas oftare. Finns inte bänkar till alla.För små omklädningsrum på Runby skola.
Grupp 7. Runby skola – Maten – mycket samma (kyckling och fisk)- och på sverigefinska mycket korv. Runby skola
ventilation: antingen jätte kallt (vinter) eller jätte varmt. Tagit upp detta på elevråden- skyddsrond och klassråd men
händer inte så mycket. Sverigefinska skolan – Toaletter som saknar tvål.
Grupp 8. Runby skola: Toaletterna är ofräscha.
Runby skola: Pojkar har dusch (privata) men inte tjejer!
För mycket kycklinggrytor så man får äta sig mätt på mackor.
Sverigefinska: jätte smutsig gympasal. Kallt inomhus, korv varje vecka.
Båda skolorna har elever som ”favoriseras”. Skillnad i tillsägelser för killar och tjejer, strängare mot killar.
För tight schema så man inte hinner duscha efter gympan (15 min att byta om och ta sig tillbaka till olika byggnader). Röker utanför skolans gräns.
Grupp 10. Tre toaletter är sönder i Messingen!
Om man tar med sig egen mat borde man få sitta i matsalen. Skolmaten har alla klagat på länge. Kyckling 8ggr i
veckan, torrt, lagas i Messingen. Till och med lärarna klagar på kycklingen. Äger vi en kycklingfarm i Litauen? Svårt
att få plats i matsalen, fyra bord bokade (Runby) 5-orna skickar. 30 min lunch, 5-orna kö till kantiner., Ibland får
man vänta på bord (Grimsta). Maten blev sämre för 2-3 år sedan. Ben i fisken anpassa till eleverna (fiskdagen). Kallt i
hela skolan. Trivsel och trygghet, får inget besked om lärare är sjuka eller har semester.
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Grupp 11. Kallt i Runby (speciellt i matsalen). Fler toaletter är avstängda(vik). Toaletterna luktar illa. Spindelnät
och dåligt städat. På vissa lektioner är uppgifterna oklara Runby skola.
Det blir glapp när lärare slutar och nya tar vid. Ibland är det stökigt, förut var det kaos. Vi har några som gillar uppmärksamhet i vår skola. Vi vill ha nya duschdraperier men de säger att det inte går för att vi ska vänta på att få en ny
skola istället.
Grupp 12. Skolmaten. Diverse råd har dålig effekt, dåliga ursäkter
Grupp 13. Maten, behöver bli fräschare. Värmen, kalla lokaler
Grupp 14. Maten, variera mera. För hög volym i matsalen.

Är det något du får vara med och påverka i din skola?
Nämn något konkret!
Grupp 1. Väsby- Bra sätt att föra fram åsikter via mentorstider inför elevrådsmöten
Grupp 2. På Runby skola får vi påverka lektionerna men ibland är det bättre om läraren bestämmer (blir lättast så).
Runby skolans elevråd får igenom bra saker. Väsby skola får ofta vara med och påverka ex med mer presentationer
och grupparbeten. De lyssnar! Man får själv välja hur man vill jobba. Det är helt ok!
Grupp 2 särskolan. Genom klassråd.
Grupp 5. Och demokratin. Påverka- Väsbys kola-elevråd- många frågor, händer inget. Bra om eleverna får feedback.
Runby skola- elevråden det händer inget. Uppdatera- berätta vad som inte går att göra direkt. Matrådet kan inte
påverka maten. Bra om politiker bjuds in till elevrådet.
Grupp 6. Påverka skolan genom elevråd. På Runbyskolan upplever man inte att det går att påverka, går långsamt.
Grupp 8. Båda skolorna har elevråd.
Grupp 11. Vi får välja om vi ska vara ute eller inne på rasten. Vi fick välja vegetarisk mat.
Vi fick quiz-lek (läxor på datorn) när vi bad om det. Vi har fått bort snöbollskrig.
Grupp 12. Matråd, elevråd, kamratstöd på vik, klassråd på Runby.
Grupp 13. Man kan flytta fram prov. Man kan påverka hur man arbetar. Påverka regler som att man inte får ha
jacka och mössa. Man kan få överskåp att kunna byta till när man blir äldre eller byta varje termin.
Grupp 14. Påverkar genom klassråd 1/per vecka, elevråd och matråd.

4:9

Fritidsaktiviteter
Vad gillar du att göra på fritiden?
Grupp 1. Åka in till stan, centrum. Är på Grimbogården. Flesta vill hänga där kompisar är/nära hemmet (både för
häng i centrum/fritidsgård).
Grupp 2. Jätte bra cykelvägar! Går att cykla överallt. Fritidsgården i Runby är jättebra. Väsbygården var bättre innan
de bytte lokal. Lång kö till ridskola i Väsby.
Grupp 2 särskolan. Sjunga, dansa, dator. Spela pingis. Åker till Thailand , tar det lugnt. Tränar och leker på lekplatser. Pingishallen.
Grupp 3 särskolan. Amerikansk fotboll.
Grupp 5. Spela fotboll, amerikansk-fotboll, träna, rida, klättra, sjunga, vara med kompisar, sova, titta på serier, spela
och busa.
Grupp 6. Gillar Runbygården. Gillar att cykla BMX. Gillar att hänga i centrum.
Grupp 7. Spela fotboll, spela data/tv-spel med kompisar, sova, Parkour, badminton, gymma, rida och springa.
Grupp 8. Sportar, ”gymmar” och dansar.
Grupp 9. Åka till Romme med Runbygården, vara med kompisar, gå på festivaler.
Grupp 10. Vara i Scoutföreningen, spela amerikansk fotboll, träna på Friskis och svettis. Trampolin, Vilunda
(Medley). Innebandy i Sollentuna. Musikskolan i Messingen, Badminton i Vilundahallen.
Grupp 11. Dansa, Kampsporta, friidrotta och att hänga med kompisar
Grupp 12. Spelar fotboll, innebandy och cyklar i skogen.Går på karate, spelar instrument och är med i scouterna.
Grupp 13. Gå på Taekwondo, brottarfys, ridning, orientering och spelar tvärflöjt.
Grupp 14. Snackar med kompisar.
Olika aktiviteter: är med i scouterna, är i stallet, umgås med vänner, kollar film, spelar pingis, ute och går och spelar
fotboll.

Vad saknar du?
Grupp 1. Basket tillsammans! Både killar och tjejer. Göra något tillsammans mellan skolor. Inte bara kopplat till
sport. Ev. ha fritidsgårdar i ungdomsgårdar så att yngre åldrar får tillgång till studio/musik/dans. Roligt med kill/tjej
kvällar. Bra variation.
Grupp 2. Finns ont om aktiviteter, affärer i Fresta, annars jätte bra område. E-sport med Fifa turnering m.m.
Fritidsgård kanske alternativ? Sportläger på sommarloven och sommarjobb.
Grupp 4. Mer aktiviteter bl.a. ute gym och fotbollsplaner. Fler ställen att vara på, fritidsgårdarna öppna längre
(söndag), bio, turneringar över hela kommunen. Saknar en Väsbydag då olika sporter får visa upp sig.
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Grupp 5. Saknar- inomhus fotbollsplan/hall. Fler skateparker.
Grupp 6. Saknar fadderbyn. Uppbyggda gatumiljöer i betong som det går att cykla BMX på.
Grupp 7. Varför läggs affärer som man gillar ner? Dyra lokalhyror? Centrum spretar väldigt, svårt att hitta i affärerna. Vill ha intressanta grejer att göra. Att få komma fler gånger till Makerspace. Känns som att det inte finns så
mycket att göra om man inte sportar, inget som är stimulerande.
Skulle vilja träffa folk som gillar samma sak (ex. gå på träffar etc.).
Grupp 10. Fler sim längder i Vilunda (Medley)
Grupp 11. Material som mattor och redskap. Trampolinpark. Någonstans att hänga som inte är i centrum. Fler ledare, någon att prata med som inte är så gammal på ungdomsgårdarna.
Bra dansklubb för att träna. Fler sommarjobb för åk 8-9.
Grupp 12. Önskar mer bokstavsbarn. Vill ha mer teatermöjligheter.
Grupp 13. Vill ha klättercenter i Väsby och fler ridvägar!
Grupp 14. Önskar mer kurser med olika inriktningar. Bra mötesplatser ex. parker. Fler caféer och restauranger.
Grupp 15. Stjärnkikare. Fotbollsplan används inte. Inomhushallar saknas, varför inte tält?
Mountainbikebana. Gratis dans för alla ungdomar.

Vad gör du under skolloven?
Grupp 1. Eventuell bio, stannar hemma.
Grupp 1 särskolan. Är hos farmor, farfar och morfar. Är med kompisar, leker och sover över.
Grupp 2. Spela fotboll i Väsby.
Grupp 3. Spelar fotboll, åker skidor och målar på loven.
Grupp 4. På loven, spela, kollar på animerat, reser, åker skidor, jobba med musik.
Grupp 5. Deltar i cuper, umgås med kompisar, sover, tränar, åker skidor, tränar, jobbar, reser och spelar.
Grupp 6. Hänger med vänner, går ut och äter eller går i affärer och åker skidor.
Grupp 7. Spelar dataspel med kompisar. Åker på skidresa med fritidsgården och tränar mer.
Grupp 9. Åka till Romme med Runbygården, vara med kompisar, gå på festivaler.
Grupp 11. Reser och är ute med kompisar.
Grupp 12. På loven åker jag skidor. Eric cyklar. På loven åker jag utomlands.
Grupp 13. Är i stallet och rider.
Grupp 14. Reser, tar det lugnt, åker skidor, rider, badar i Kairo eller är på landet.
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Trygghet/trivsel
Var trivs du bäst i Väsby och varför?
Grupp 1. Runby torg och fritidsgården, värmekällan. Kairo under sommaren. Campingplats i Kairo skulle vara bra!
Bra med en till grill. Skolgården under sommaren, man får ej vara där längre pga. Skadegörelse
Grupp 1 särskolan. Trivs bäst på sin gata, soligt och fint. Trygg när man är med sin kompis.
Grupp 2. Det är tryggt i Väsby, man är inte rädd när man går ute. Centrum hänger vi mycket i. Hemma är såklart
bäst men annars är vi på Fritidsgårdarna, Vilunda eller fotbollsplanen.
Grupp 4. Tryggast hemma, får spela.
Väsbygården, får vara med mina vänner, blir utskickad om man svär, BRA! Har stränga regler men finns många saker
att göra.
Studion är trygg, då man gör det man älskar. Fin utomhusmiljö, fin natur, fina blommor. Bra kommunikation.
Grupp 5. Trivs bäst i Väsby, hemma där det är lugnt och tryggt eller i stallet.Den upplevda tryggheten är hög. Det
händer inte mer i Väsby än någon annanstans. Bra att fältarna är på skolan. Trygghet: fler kameror, fler fältare. Bra
om det finns fler vuxna på skolan som inte undervisar-ökar tryggheten. Fler Pavel och Ronnie.
Grupp 6. Trivs bra hemma. Brukar hänga på Burger king
Grupp 7. Hemma eller hos kompisar, i centrum eller offentliga platser med vänner. Där det finns många personer.
Skolan, fritidsgården(Smedbygården och Runbygården). Finns inget att göra utanför hemmet förutom Smedbygården.
Grupp 8. Runbygården-trygg bra Ronny, Camilla och Karim. Många aktiviteter under skoltid och kvällstid öppet
alla dagar i veckan utom söndag. Värmekällan och hemköp hänger man vid.
Grupp 9. Tryggt vid stationen, mycket folk. Hemma, Runbygården finns alltid någon att hänga med. Tryggare i
Bollstanäs än centrum
Grupp 10. I centrum där det är mycket folk. Tråkigt att de ska stänga Newyorker och glitter. Hemma när jag spelar,
på Navet där jag träffar nya människor. Runbygården är socialt och man kan spela biljard. Kairo är fint, borde finnas
fler båtplatser vid Kairo.
Grupp 11. Överallt, känner mig trygg. Där det är upplyst
Grupp 12. Hemma, Messingen ”hålan”, fritidsgård-Runbygården och i Centrum ibland.
Grupp 14. Hemma, Väsby centrum (affärer, fika), Runbygården (Ronny är bra), på ridskolan.
Grupp 15. Ungdomsgårdar bra att vara på när man inte vill gå hem sent till 23:00-24:00.

Var trivs du inte och varför?
Grupp 1 särskolan. Trivs inte i Carlslund, känner mig inte trygg där. Otryggt på gamla skolan i Odenslunda, blev
mobbad där. Kände inte att jag fick stöd där. Slutade gå på lektionerna. Trivs inte i Grimstaskolan. Lärarna borde ta
tag i mobbarna mer och ringa hem till deras föräldrar.
Grupp 2. Tågstationen är smutsig och är ett lite otrevligt område. Det var läskigt när det var ett mord i Runby eftersom vi har orientering där.
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Grupp 3 särskolan. Ökad belysning. Bättre taxi. Simning
Grupp 5. Herringsvägen, Dragonvägen, centrum, stationen, smedby, sigma, Fresta, Väsbyskolan, messingen, blå
bron upp mot Runby. Otrygga i Väsby. Flera blivit dödade.
Grupp 6. Stationen otryggt för flera personer som finns där som man inte vill träffa. Station otryggt för att det
hänger ungdomar i grupper. Bussarna går för sällan, speciellt från Harva.
Grupp 8. Vid stationsområdet och Messingen. Händer saker vid Messingen och stationen. Hänger mäniskor och
stirrar vid uppgången vid station, det känns otryggt och läskigt. Två gånger har någon försökt tända på Väsbyhallen
vilket har skapat en känsla av otrygghet. Vid stationen är det mörkt behövs mer vakter. Killgäng vid tunneln som
skrämmer, det borde finnas ordningsvakter. Ungdomarna är rädda för att anmäla till polisen.
Grupp 9. Stationen och Sigma är värst men det är även otryggt i Bollstanäs. Överallt otryggt, speciellt i centrum.
Brukar gå med någon.
Grupp 11. Sent på kvällen nere vid stationen, känns inte tryggt. Mycket bråk kring stationen , bråk mellan gäng.
Även skottlossning.
Grupp 12. Otryggt vid stationen, Sigma och Smedby med obehagliga platser, sprängda bankomater och ”fulla
gubbar”.
Grupp 14. Stationen- många ungdomar där, mycket bråk, inga lampor. Mer närvaro av fältare. Belysning kring
väsbyån! Hellre fler fätare än poliser

Tror du det är någon skillnad om man är kille eller tjej?
Varför? Varför inte?
Grupp 1. Ingen skillnad på var killar och tjejer hänger. Blandade grupper, alla välkomna överallt. Trygga-inte rädda
någonstans
Grupp 2. Runby skola hade heldag om #metoo som var bra och Väsby skola hade HBTQ-dag istället. Killar slår inte
tjejer men tjejer slår killar ibland.
Grupp 5. Skillnader för killar och tjejer. Sexism, kvinnor mer utsatta, killar kan också utsättas (gängrelaterat).
Grupp 6.
Grupp 7. Ofta mobil uppe och ringer någon när man går sent ute. Drar upp luvan och in med håret för att ej visa
att man är tjej.
Grupp 9. ”Killar är mäktiga” tjejer är mer utsatta. Den som känner sig minst trygg är den gamla damen. Den som
råkar ut mest är tonårskillen. Många killar är utsatta också!
Grupp 11. Tror tjejer känner sig minst trygga, killar är tryggare. Fler vuxna ute vore bra.
Grupp 12. Behövs fler trygghetsgrupper för tjejer. Borde finnas för killar.
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Framtid
Om du fick drömma fritt, hur skulle Väsby se ut i framtiden?
Grupp 1. Större centrum med Mc Donalds. Långt till rondellen och Mc Donalds. Ha öppet ej stänga.
Bussar okej, tågen värre. Mycket stängs i centrum. När kommer stationen byggas klart?
Grupp 2. Bättre bussar! Vi kommer ofta sent. Tråkiga nya byggnader, vi vill ha trevligare arkitektur att titta på!
Väsby nya Gymnasium behöver bli bättre, man vill inte gå där. Det behövs bra lärare men också bra elever (nu för
stökigt). Väsby är bra. Svårt att komma på vad som ska förbättras
Grupp 2 särskolan jobba, bio
Grupp 3 särskolan. Vara försiktig med skogen när man bygger.
Grupp 4. Robotar. Mer modernt (typ flygande bilar) Mer kultur (poesi, musik)lättillgängligt konserter. Marknader,
torg, mysig plats. Arena som globen i fotbollsmatcher. Lana dataspelshall.
Grupp 5. Inga skolor. Gå mindre i skolan. En idrottshall till på Runby skola. En hall leder till färre idrottslektioner.
Renovera Dragonvägen- leder till trygghet, fler kameror. Bra om det finns en polisstation i Väsby ser få poliser. Fler
bostäder. Stadsområde, fler människor ute.
Ta inte bort snabbtågden, bättre busstrafik.
Grupp 6. Att man kan gå runt i Väsby utan att någon kollar snett. Ingen blir mobbad i skolan. Att alla är trygga. För
lite butiker i Väsby Centrum.
Grupp 7. Bättre mat i skolan. Bättre gatulyktor. Spara några naturområden. Bättre vägar till skolan (underhålls inte)
både gångvägar/bilar känns inte jätte tryggt att gå till skolan. Hundrastgårdar-vid centralt springa löst.
Grupp 9. Mera vakter i Väsby- ordningsvakter. Ungdomsvärdar gör ingen nytta. Fältare borde vara flera, gör inte
jätte mycket nytta. Fler rökfria områden i hela Väsby. Många som röker utanför VNG, Grimsta röker mycket! Ett till
ställe där ungdomar kan vara, kanske centralt. Bra aktiviteter på NAV1.
Grupp 10. Blir mer folk när det byggs, hur ska alla få plats? Hugger ned skog i Runby, men man måste ju ha bostäder.
Grupp 11. Det är inget fel på Väsby, det är bra som det är.
Det skulle kunna få bli lite renare, mycket sopor, framförallt nere vid stationen.
Mer aktiviteter som trampolin, bmx.
Fler sommarjobb för åk 7-9.
Grupp 12. Tryggare utomhus, kameror, ljus etc. Idrottsanläggning, fler lekplatser, fler fritidsgårdar och en biograf.
Grupp 13. Fler ridvägar. Fler bussar mot Runsa (där kairobadet är), bussarna går dåligt, varannan timme. Skolbussar
som går förbi där man bor. Skolskjutsen fungerar inte!
Grupp 14. Bra grönområden nära boendet. Parker anpassade till olika åldrar, ungdomshus. Fler fritidsgårdar saknas
i östra Väsby.
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