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Beredningskoordinator 
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Malin.klintfjall@engelholm.se 

Sammanställning medborgardialoger beredning 2 

HT21 

I oktober och november 2022 var beredning 2 ledamöter ute och samtalade med 

invånarna kring en viktig fråga för social hållbarhet – mötesplatser. Syftet med 

medborgardialogen var att prata med invånarna i en nyckelfråga för social 

hållbarhet kopplat till behovsanalyser angående psykisk ohälsa och ensamhet.   

Målet med medborgardialogerna var att ta reda på vad är en mötesplats för de 

olika målgrupperna, se till goda exempel och ta reda på vad som saknas idag. Målet 

var att få en ännu mer gedigen och verklighetsförankrad social kartläggning att 

presentera för fullmäktige i december. Det var viktigt för beredningen att börja 

någonstans med medborgardialoger i en så pass komplex fråga som social hållbarhet. 

Den sociala kartläggningen pekade tydligt på ensamhet hos flera åldersgrupper och 

arbetet med psykisk hälsa – mötesplatser är en viktig del i det arbetet. Dialogerna 

kommer fortsätta att utvecklas under 2022.  

Beredningens ledamöter utgick från fyra frågor som var ryggraden i alla 

dialoger: 

1. Vad är en mötesplats för mig? 

2. Vad är en bra mötesplats? Ge gärna goda exempel. 

3. Vilka mötesplatser saknar jag?  

4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser? 

Typer av dialoger: 

• Vid två tillfällen gick beredningsledamöter med fältgruppen och förde dialog 

med de unga vi annars inte träffar.  

• Vid två tillfällen besökte beredningsledamöter två samhällslektioner: en på 

Valhall park och en på Rönnegymnasiet. Där de fick se en vanlig 
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samhällslektion, och sedan diskuterade de med eleverna frågorna för dialogen 

(se ovan). De diskuterade med el-, restaurang- och samhällselever. 

• Vid ett tillfälle stod två beredningsledamöter på atrium på Gymnasiet och 

diskuterade med eleverna som gick förbi. 

• Vid tre tillfällen deltog beredningsledamöter på öppna förskolans event och 

familjecentralens (Munka-Ljungby och Nya Torgs familjecentral). För att 

diskutera med vuxna mitt i livet kring dessa frågor.  

• Vid ett tillfälle befann sig beredningsledamöter en helgdag på 

hembygdsparken för att diskutera frågorna.  

• Beredningsledamöterna hade ett event tillsammans med Willans vårdhem där 

de bjöd in äldre och pensionärsföreningarnas medlemmar till dialog och fika 

på Åvalla.  

Vad som presenteras nedan är en kort sammanställning kring svaren från 

medborgardialogerna på de fyra frågorna, samt korta analyser av ledamöterna som 

deltog. Se de olika rubrikerna för vad som kom fram vid de olika dialogerna.  

Se rådatan för mer specifika kommentarer och svar från invånarna. 

Sammanfattning av dialogerna  
Vilken åldersgrupp beredningsledamöterna än diskuterat med går det tydligt att 

urskilja att samtliga vill träffas över åldersgränserna. En spontan samlingsplats där 

man förutsättningslöst kan träffas och prata med bekanta. Det framgår även tydligt 

ett intresse av att träffa nya människor, och ta ansvar för integration. Det ska finnas 

en plats för alla där exempelvis gemensamma intressen eller teman kan hålla ihop 

eller som skapar social sammanhållning (ex. lekplats). Dialogerna pekar även på 

många bra exempel både för kommunala verksamheter men även för 

företagare/eldsjälar som vi behöver bli bättre på att marknadsföra. Det nämns även 

av flera att vi behöver profilera mötesplatser, lekplatser och slingor på kommunens 

hemsida – andra kommuner har gjort så på ett lättillgängligt sätt.  

En mötesplats innebär trygghet, en social samvaro, med utbyte av andra människor.  

Ensamheten är stor och det är viktigt att folk får träffas, antingen via kommunala 

träffar eller att kommunen stödjer eldsjälar och mötesplatser som redan finns för att 

ge dem en ”knuff”. Att uppmuntra de medmänniskor som tar eget initiativ.  
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Att det saknas en spontan mötesplats som är vind- och väderskyddad, ex. en pergola 

i någon av kommunens alla parker framgår tydligt.  
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Dialog på Hembygdsparken den 30 nov  

Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra? 

• En stor yta med möjligheter, anpassad för alla åldrar. Inte bara centralt i 

Ängelholm utan även i byarna runt Ängelholm. 

• Gratis och väderskyddat. 

• Där vi samtalar kring något gemensamt. 

• Mysig park eller liknande. 

• Sporthall, lekplatser, restauranger, simhall. 

• Ett ställe jag kan umgås med andra. Där det finns saker att göra. En fri plats 

att ses och vara på.  

• En plats att spontant och förutbestämt träffa andra.  

• Gratis och tillgängligt. 

• Utomhus och lekplats. 

• Där hela familjen kan samlas utan att det blir för bökigt med barnen. 

• Möte för barnaktiviteter.  

• Naturområde. 

• Upplevelser tillsammans, träffa andra människor och umgås med vänner 

och familj. 

• Öppen förskola, skogen, stranden, Hembygdsparken. 

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats? 

• Hembygdsparken. 

• Grönområden, billig fika.  

• Hembygdsparken. 

• Familjens hus i Munka. 

• Tillgänglig som Hembygdsparken. 

• Där det inte är för mycket folk, gärna med möjlighet till fysisk aktivitet och 

kaffe.  

• Lekplats. 

• Där alla människor kan umgås tillsammans. Där man kan möta upp andra 

och umgås om det finns saker att göra. 

• Något för alla åldrar.  

• Hembygdsgården, enkelt att ta sig och inga avgifter.  

• Utegymmet i Nybroskogen.  
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• Där det finns olika aktiviteter för barn i olika åldrar. Hade önskat någon 

aktivitet under tak, för de kalla månaderna.  

• Där alla generationer kan mötas.  

• Någon form av lekaktivitet, nära till något café och WC tillgänglighet.  

• Öppet klimat, inbjudande till lek och sport. 

Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag? 

• Bättre mötesplatser kring orterna utanför Ängelholm- så som Hjärnarp och 

Munka-Ljungby.  

• Inomhuslek för yngre barn. 

• Mer tillgänglig/öppen fritidsgård i Munka. 

• Öppet även em/kväll/helg på familjens hus. 

• En plats där vuxna kan träffas och fika, pyssla utan att behöva gå en kurs 

eller liknande. 

• Utomhus gym. 

• Det finns fritidsgårdar men de är upp till 18 år, tror många över 18 år hade 

gillat en fritidsgård.  

• Pop-up event i stan, prova på saker etc.  

• Någon inomhus och för barn över 8 år 

• Låna fritidsutrustning.  

• Kaféer.  

• Någon mer uppstyrd aktivitet. Typ spökvandring på Halloween.  

• Inomhus lekland.  

• Upplysta lekplatser som kan nyttjas även höst/vinter.  

• Utomhusbad. 

• Utveckla Kronoskogen/Sibirien område.  

• Göra torget trevligare.  

• Tycker vi har det mesta i närheten.  

• Lek intill strand ex. Kvickbadet. 

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser? 

• Att gör amin röst hörd. 

• Genom att besöka den.  

• Hålla rent och snyggt. 

• Att hålla den igång.  
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• Värna om det som finns. Förmedla vidare idéer om vd jag tycker ska finnas, 

på så sätt att mötesplatser utvecklas.  

• Tycka till om förslag från kommunen.  

• Visa hänsyn till de andra besökarna.  

• Dela på sociala medier. Tripadvisor mm. 

• Ta hand om de mötesplatser som finns, inspirera och ge förslag till 

kommunen och politiker om man har idéer. Göra mötesplatserna 

betydelsefulla och skapa minnen tillsammans.  

• Nyttja dom som finns.  
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Öppna förskolor och familjecentraler  

Utedag Svampen (10/11) 

Mötesplatser har en social roll vilket betonas av många. Stora och små mötesplatser 

kan ha för- och nackdelar. Stora mötesplatser har mer varierar utbud, men det kan 

vara lättare att skapa kontakt på mindre mer nischade mötesplatser. 

En bra mötesplats är när det är något gemensamt tema som knyter ihop deltagarna 

och ger utbyte. Då sås frön som kan ge något större än själva mötesplatsen. En bra 

mötesplats innebär trygghet och där det finns en social sammanhållning. Inhägnat 

kan vara bra om det berör mindre barn. Lekplatser bör vara varierade så att det finns 

något som tilltalar alla åldersgrupper, från småbarn till äldre barn. Ofta kommer ju 

föräldrar dit med barn i olika åldrar som är där samtidigt. 

Ett par idéer om hur Svampen och liknande lekplatser kan utvecklas: Mini-pytteskog 

med t.ex minihinderbana och ”stubbe”tåg. Ta inspiration från hur man utformat 

lekplatser och andra mötesplatser i andra kommuner. 

Hur behöver mötesplatser vara anpassade? 

• Tillgänglighet. 

• Årstid. 

• Belysning. 

• Förbindelser dit, tex cykelvägar, kollektivtrafik. 

Vad behöver mötesplatser innehålla? 

• Toaletter vilket vi saknar. 

• Vindskydd vilket vi saknar.  

• Variation.  

Bra exempel 

• Lekplatsen vid Hindersgatan fick beröm och framhävdes som bra exempel 

på lyckad lekplats/mötesplats, med bl.a god variation och tillgänglighet. 

• Grillplatsen uttrycktes som ett mycket uppskattat inslag och denna 

användes för korvgrillning när vi var där. Det centrala men ändå avskilda 

läget uppskattades, icke minst att det är avskilt från biltrafik. Tillgång till 

pedagoger nämndes som värdefullt. 
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Nya torgs familjecentral (15/11)  

• man får fortlöpande info om denna verksamhet under hela graviditeten. 

• fantastisk verksamhet med stor bredd och kompetens som dessutom vissa 

dagar kompletteras från BVC med deras personal, man känner sig alltid 

välkommen - och får vara som man är. 

• det finns möjlighet till enskilda samtal, ibland vid större behov slussas man 

enkelt och naturligt vidare till annan behandling/samtal. 

• verksamheten bryter min ensamhet under min föräldraledighet. 

• det är lika vanligt att papporna är här som mammorna. 

• såväl ute som inneaktiviteter. 

• enkelt att bolla olika frågeställningar med andra föräldrar. 

• naturlig miljö att helt öppet fråga personalen om både enkla och svårare 

problem. 

• möjlighet till social samvaro föräldrar emellan, som ibland leder till vänskap 

helt privat. 

• barn träffas och leker både individuellt och i grupp. 

• bra förberedelse till gruppsamvaro inför förskolestart. 

• föräldrautbildning, föreläsningar, cirkelverksamhet som oftast blir 

fulltecknade. 

• första gången man besökte verksamheten kändes det lite motigt att gå över 

tröskeln och in i verksamheten eftersom man var osäker på vilka andra som 

var där. 

• inför efterföljande besök bara längtade man dit, man är alltid välkommen 

och miljön känns helt naturlig. 

• fantastiskt att verksamheten är helt gratis. 

Önskemål på det som verksamheten inte erbjuder: 

• det enda som jag möjligen kan tänka mig önska, är att deltagarantalet skulle 

begränsas eftersom vi ibland är lite många. 

 

Nu efter Corona är det främst "nyanlända" som har saknats, eller har lite svårt att 

komma tillbaka till Familjecentralens verksamhet 
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Dialog när ledamöterna gick med fältgruppen  
Vad saknar du för mötesplatser? 

• Något för ungdomar över 18 år. 
• Enklare tillgång till idrottshall. Då det är trångbott hemma så det är inte 

lätta att ta hem 4-5 kompisar. 
• Ett gott exempel på fritidsgård är Dalaberg i Uddevalla  
• På fritids ett speciellt tjejtillfälle ( Dalaberg).  
• Lite speciellt i pandemin t ex då det var digitala möten för alla satt hemma 

och det var svårt att hitta en plats i lugn och ro. Och så var det vad mina 
klasskamrater såg hur det är hemma …. 

Dialogerna präglas av diskussion kring utanförskap och att ingen verkar vilja 

inkludera dem vilket i sin tur medför risk för att på sikt hamna i fel gäng. Det fanns 

också samhörighet i gruppen 16 år till 22 så att ändra åldersgränserna på 

fritidsgårdarna vore naturligt. Ungdomarna har kunskap i svenska språket och 

ambitioner/målbilder av vad dom både vill i framtiden - men även här och nu. 

Ungdomarna berättade att de ansågs ha svåra namn som ingen kunde uttala i skolan 

och ledde till skratt från lärare och svenska elever.  

För många av ledamöterna var det en omskakande upplevelse. Att det är som en 

tickande bomb som kan explodera om inget positivt görs från kommunen som är 

just inkluderande.  
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Enkätundersökning (som skickades till föreningar och kommunala 
råden) 

Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra? 

• En plats där människor stannar utan att passera. Ex idrotts- 

musikevenemang, torg, mat och café. 

• Ett café, gym, hobbylokal, kulturlokal, restaurang eller sportanläggning 

• Det kan vara var som helst, gärna med möjlighet att ta en kopp kaffe/te  

• Hemma, och på lokal men även ute under tak och vindskydd. 

• Vi har en pub sista fredagen i månaden, där är ett utmärkt ställe att umgås 

med folket i Ausås. 

• Ett bibliotek, en affär, en bygdegård, en idrottsplats, en bio, ett 

församlingshem m.m. 

• En plats för många ändamål där människor kan mötas på livsvillkor. 

• Där jag träffar andra antingen organiserat eller spontant. Jag vill gärna 

kunna träffa andra över en kopp kaffe på ett enkelt sätt. Ett lokalt café i 

Ausås vore toppen. 

• En plats i mitt närområde som är enkel och anspråkslös att ʺslinkaʺ in på. 

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats? 

• Hembygdsparken. 

• Torgträffen.  

• Där tillfälle ges att umgås på olika sätt, gärna med en aktivitet. 

• Biblioteket var och kommer att bli en bra mötesplats, wifi ska finnas. 

• En bra mötesplats är tillgänglig för alla ur olika handikappperspektiv. 

• Bygdegården I Ausås. 

• En bygdegård med olika former av aktiviter för personer i blandade åldrar. 

• Torg öppna ytor som är upplysta. 

• Där jag träffar likasinnade. 

• En bra mötesplats ska vara lättillgänglig för alla och vara mer eller mindre 

gratis. Ett bibliotek, ett lokalt café, en föreningslokal, i anslutning till en 

livsmedelsbutik mm. 

• Ett offentligt ställe, byns bibliotek tex 

Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag? 

• En naturlig scen där människor kan samlas och njuta av musik, teater mm 

• Större samlingslokal  
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• Gärna där jag ändå passerar/där jag ändå ska uträtta något 

• Jag vill ha en upplyst slinga att kunna promenera en kvällsrunda året om. 

• Mötesplatser på alla orter i kommunen. Lokaler för kultur och konst. 

Föreningsträffar. 

• Isbanan till vintern för skridsko åkning för stora och små, utan ishockey 

spel. 

• I Ausås saknas en samordnad mötesplats för bygden. Detta är dock på 

gång. Ambitionen är att skapa en stiftelse för Ausås prästgårdsanläggning. 

Stiftelsen tar över verksamheten så att det blir ett kulturcentrum. Ortens 

föreningar som hembygdsföreningen, bygdegårdsföreningen, 

medeltidsföreningen, scouterna, veteranerna, församlingen m fl ingårhär 

kan lekplats, undomsaktiviteter, fester, religiösa sammankomster mm 

ordnas. Vi hoppas på kommunens stöd för att skapa ett kulturellt centrum i 

södra Ängelholm i en kulturminnesmärkt anläggning 

• Jag uppskattar vårt lilla bibliotek väldigt mycket men saknar att det inte 

finna en sitthörna för enkelt fika och prat i dess närhet. Gärna också med 

en tillgänglig uteplats för spontana mötes tillfällen. 

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser? 

• Tala om vad som är bra 

• Lämna in önskemål till kommunen. 

• Tala om vad som är bra 

• Genom att använda dem, stationsområdet är lite off för mig, men om hen 

jag ska möta kommer med tåg/buss kan området vara bra för en mötesplats 

• Genom att vara aktiv i lokala föreningar och stödja ideell verksamhet 

• Jag kan vara en god medmänniska 

• Bemöta andra på mötesplats med ett vänligt leende. 

• Genom att ställa upp på det som händer. Att komma med idéer och, som i 

mitt fall, ta med och bjuda på fika någon gång. 
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Dialog med äldre (träffpunkt i samarbete med Willans vårdhem) 

I detta forum kom många bra exempel på förslag av arbetssätt, bussar som hämtar 

upp och lokaler som vore lämpliga. Det framgick att de äldre lider brist på större 

möteslokaler. Vissa är med i allergi- och astmaföreningen bara för att de har en stor 

lokal och anordnar mycket aktiviteter, fast att de inte är allergiska men en avliden 

anhörig var.  

Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra? 

• Spontant och samtala med andra, ett vattenhål.  

• Träffa folk i samma situation. 

• Mötesplatser i parker, bort med höga häckar så vi inte ser varandra (ex. 

stadsparken). 

• Träffas och umgås. 

• Många var nöjda med att umgås på Willan. Samlas i restaurangen möjlighet 

att ex. spela kort och andra spel. 

• Många aktiviteter på Willan var ett bra sätt att träffas på. Tyvärr har de 

flesta aktiviteterna under pandemin varit nerlagda. Många har lidit av 

ensamhet och saknaden av att kunna träffas. Fortfarande är det 

begränsningar med mindre antal deltagare än före pandemin. Svårt att 

komma till blir snabbt fulltecknat. 

• Många äldre var mycket medvetna vad kostnaden för aktiviteterna innebar. 

Budgeten räcker inte alltid till inom verksamheten och då måste aktiviteter 

begränsas. 

• Nyligen har det haft gåsamiddag vilket uppskattades. 

• Kommande nobelmiddagen är tyvärr inställd. Beslut från måltidsservice. 

Stor besvikelse. 

• Viktigt att mötesplatser är i närheten där man bor. Svårigheter att ta sig dit, 

alla orkar inte gå så långt. 

• Viktigt att när man planerar nytt bostadsområde ska finnas mötesplatser för 

äldre. 

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats? 

• Öppen för alla, över åldersgränser och nationaliteter. 

• Utomhus i parken, med många bord och stolar. Gärna väder och 

vindskyddat ex. pergola. 

• Mötas över gränser. 

• Hembygdsparken, stortorget och vuxenskolan. 
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• Willands äldreboende. 

• En hemtrevlig känsla där deltagarna får ha inflytande i aktiviteternas 

utformning. 

• En trevlig utemiljö.  

• Samlingslokal. 

• Att samlas till intressanta föreläsningar.  

• Viktigt att det finns en samlingslokal i varje större bostadsområde.  

• Boende på Willan området var nöjda med att ha äldreboendet så nära. 

Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag? 

• Alla hjärtans hus i Halmstad. 

• Mötesplatser på kulltorp. 

• Aktivitetslokal ex i stadshuset. 

• Dansmöjligheter ex Errarpsängar, tedans. 

• Fler bord och bänkar vi åpromenaden för spontana möten vid 

järnvägsparken. 

• En mötesplats på sockerbruksområdet – gymnastik, kurser t.ex. 

mobilanvändning, föredrag och underhållning.  

• Där man kan ha med sina djur. 

• Willans träffpunkt bra men hade varit gynnsamt med en plats närmre 

sockerbruket och saftstationen för oss äldre som bor där.  

• Tegelbruksparken kan utvecklas . 

• Större lokal för oss äldre och träffpunktsträffarna. 

• Kommunen upplåter lokaler, stödjer föreningar och de mötesplatser som 

finns bättre ekonomiskt, bygga ut träffpunkterna och aktivera dem. 

• Förslag att arbetsförmedlingens gamla hus göras till klubbhus, träffpunkt 

för äldre. 

• Stationsområdet ville man göra till någon form av träffpunkt.  

• Fler hundrastgårdar. 

• Mötesplatser för de som bor sk externa lägenheter. Områden där det finns 

många äldre saknas mötesplatser. Saftstationen, Sockerbruket finns inga 

samlingslokaler för aktiviteter för äldre, men sannolikt är att det bor många 

äldre i dessa områden.  

• Möjligheter till aktiviteter mötesplatser saknas om helger. 
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• Vilket samarbete har de privata boenden med kommunen? Erbjuder de 

privata boenden mötesplats/aktivitet för dem som bor i närliggande 

områden? 

• Viktigt att alla får information om när aktiviteter erbjuds. 

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser? 

• Bjuda på mig själv, våga tala med alla, visa med mänsklighet. 

• Uppsökande verksamhet för att få in nysvenskar. 

• Att jag går till mötesplatserna. 

• Gå med i pensionärsföreningar och påverka. 

• Många äldre kan själv bidra med föreläsning eller någon anhörig kan 

föreläsa om något intressant. Finns mycket kunskap. 

• Finns ”aktivitetsråd” på Willan som äldre kan vara med och påverka var 

man kan träffas och vilka aktiviteter som ska ske. 

• Att fånga upp sin granne om hen är ensam och bjuda med på aktivitet. 
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Dialog med elever på gymnasieskolan  

Valhall park – el- och restaurangelever.  

Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra? 

Många elever svarar att det är där de kan träffa människor och socialisera sig. Var 

man är efter skolan och man behöver inte säga till sina vänner utan man är bara där. 

En plats där vänner och familj träffas för att umgås och ha kul men även att träffa 

nya människor. Chilla, inte känna sig hotad.  

Eleverna pratar även om att det ska vara lätt att ta sig dit med kollektivtrafik, till 

mötesplatsen och då är stationen och centrum en bra mötesplats.  

Det ska även vara en trygg plats där man känner sig bekväm och kan vara sig själv. 

Våga prata om saker, exempelvis ens problem. Då är internet bra. Idag finner vissa 

elever en trygg plats via föreningslivet, medan andra saknar en plats.  

Stortorgen nämns med för att träffas och diskutera vad man vill göra. Även gym, 

eller annan plats där man utövar sport nämns.  

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats? 

För eleverna kan en bra mötesplats vara mycket, de flesta nämnder restauranger och 

pubar. Några nämner även naturen och skogen som en bra mötesplats för att umgås 

och ha roligt.  

Att kunna umgås även udda tider på dygnet och umgås med vänner. Någon nämner 

parkeringar och då öppna parkeringar. Flera nämner även hemma hos en kompis 

eller sig själv – tryggt och lugnt. 

Internet nämns även, där många befinner sig idag och man kan prata anonymt, men 

även att det är lätt att träffa nya människor. Likväl är stan och busshållplatser en bra 

mötesplats för där kan man träffa folk av en slump. Stan är bra för då kan man både 

bestämma att träffas där men även ses av en slump. Parker nämns med. 

Sammanfattningsvis: 

o Slump 

o Vara sig själv 

o Inga bestämda tider 
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o Kunna sitta ner och ta det lugnt 

o Busshållplatser  

Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag och hade velat ha? 

De flesta av eleverna saknar ett ställe för dans/disco där de kan ha roligt med 

andra. Det är något de hade velat se mer av. De saknar att träffa nya människor.  

Det ska vara enkelt att ta sig och man ska kunna umgås och äta något. Många 

saknar fritidsgårdar där man kan vara med kompisar även om det är dåligt väder.  

Ett ställe restaurang eller bar där man kan vara utan att tvingas att köpa något men 

möjligheten finns.  

• Nattklubb, dansställe, 

• Bahnhof top spin, 

• En grotta vid stranden,  

• Bowling,  

• Dåligt med sittplatser i mataffärer,  

• Mer bänkar i parker, 

• Vakter som håller koll,  

• Mötesplatser för bilar i stan,  

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser? 

• Glädje och möjligheter,  

• Bidra genom att umgås med mina vänner på mötesplatsen,  

• Hjälpa till att fixa i en fritidsgård, dra el hjälpa till med designen så 

ungdomarna känner sig hemma, 

• Vara mindre blyg och mer social,  

• Inte stöka ner. 

Rönnegymnasiet (både samhällsklass och atrium) 

Fråga 1. Vad är en mötesplats för mig? Var vill jag umgås med andra? 

En mötesplats är för de flesta eleverna ett ställe där de kan umgås med sina 

kompisar. Ett ställe som är lätt att ta sig till. Där man kan samlas och umgås. En 

öppen plats med mycket utrymme. Träffa vänner på ett tryggt ställe och där man 

trivs. Gemenskap är viktigt för eleverna – man vill hänga där ens vänner hänger.  
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”Ett ställe som känns lugnt och tryggt men ändå är ett populärt ställe att vara på med mycket 

ungdomar. Det måste också vara lätt att ta sig till.” 

Aktivitetssammanhang så som ishallen eller fotbollsplanen, föreningslivet är en 

tydlig plats för de som är engagerade i det. Fritidsgårdar och hemma hos varandra 

nämns med.  

Hembygdsparken för där finns aktiviteter och man kan köpa mat eller dryck. Även 

stans caféer nämns. En plats att umgås med sittmöjligheter.  

Fråga 2. Vad är en bra mötesplats? 

En rolig plats med aktiviteter och folk, gärna vara inomhus och fika. Gärna centralt 

och där det händer saker. Lokaler där man bara kan vara. Ett ställe med värme, 

trivsel och säkert med billig fika – kanske läxhjälp. En plats att vara på om det är 

jobbigt hemma.  

Väldigt enkelt nämner flera också bara mer bänkar eller sittplatser i stan där man 

kanske ses av en slump, i parker och på torget. Där man inte måste köpa något för 

att få sitta, gärna vindskyddat.  

• Café Engel för personalen där är yngre och man kan relatera till dem – man 

kan gå dit för att hänga, fika eller plugga. Det känns hemtrevligt.  

• Skolan för man måste gå dit och där finns olika människor 

• MK-huset är en bra mötesplats där de flesta är välkomna.  

• Det finns saker att göra och alla känner sig välkomna.  

• Centralt och varmt på vintern 

• Skolan  

• Mycket folk där och saker att göra  

• Sakar att göra som spel eller annan aktivitet 

• Lekplatsen  

• Café  

• EFS-kyrkan Ängelholm  

• Klitter på sommaren 

• Inomhus  

• Diskotek/klubb 

• Innebandyhallen för vi har samma intressen 
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Fråga 3. Vilka mötesplatser saknar jag och hade velat ha? 

• En mindre mötesplats för de som går på Rönneskolan.  

• Ett ställe där man kan bestämma fritt vad man vill göra.  

• Fler fritidsgårdar nämner många  

• Platser att spela musik på tillsammans  

• En plats där yngre får vara, känns som mycket är för äldre 

• Ett ställe man kan hänga med kompisar och kanske ät anågot 

• Aktivitetscenter för unga  

• En park som är anpassad för alla årstider och där man kan köpa något att 

dricka. Dekoreras efter högtider.   

• MK-huset var bra till en början men känns otryggt nu.  

• Mini-golf i Munka-Ljungby.  

Fråga 4. Hur kan jag bidra till betydelsefulla mötesplatser? 

• Jag kan gå dit och visa min uppskattning.  

• Ge förslag till kommunen och inspirera mina vänner 

• Genom att vara social och vara trevlig mot alla där  

• Vara där så det kan finnas kvar  

• Ställa upp och hjälpa till med aktiviteter 

 

 


