Bilaga 2 – Information till elevråden

Till elevråden i Karlsborgs kommun:

Vision 2020 – hur vill vi att Karlsborg ska vara år 2020?
I ungefär ett år har flera personer i kommunen arbetat med att ta fram idéer och
tankar om hur vi skulle vilja ha det i Karlsborg om 10 år, alltså år 2020. De här
idéerna och tankarna kallas för Vision 2020.

Efter att ha pratat om och funderat på olika saker, kom de fram till att de viktigaste
sakerna att satsa på för att Karlsborg ska bli så bra som möjligt är:
-

att vi har bra ställen att bo på, gärna nära vattnet och naturen

-

att det finns bra saker att göra på vår fritid

-

att det går att ta sig runt i kommunen på bra och säkra sätt

-

att det går att resa till och från Karlsborg på bra och säkra sätt

-

att det finns bra saker att göra för dem som besöker Karlsborg

Nu behövs er hjälp för att få reda på vad ni tycker är viktigt för att ni ska trivas och må
bra där ni bor och med det ni gör på er fritid.

Frågor
De här frågorna ska ni ta med er till er klass. I klassen delar ni in er i grupper med 3-4
i varje grupp. Skriv svaren på de papper som finns tillsammans med det här bladet:
1) Vad tycker du är bra där du bor?
2) Vad tycker du inte är bra där du bor?
3) Vad skulle du vilja ha för att det ska bli bättre där du bor?
4) Vad tycker du är bra av det du kan göra på din fritid?
5) Vad skulle du vilja ha för att din fritid ska bli bättre?
Frågorna 6-8 är för dig som får vara ute i trafiken själv (till exempel cyklar eller går till kompisar eller
till skolan):

6) Finns det bra ställen att gå, cykla eller färdas på annat sätt på?
7) Finns det ställen där det känns otryggt att vara/färdas för att det till exempel är
dåligt upplyst eller för mycket trafik med bilar, lastbilar och andra fordon?
8) Vad tycker du behövs för att det ska bli tryggare och bättre att ta sig till olika
ställen i kommunen?
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9) Är det något annat som du tycker är viktigt för att Karlsborg ska vara ett bra
ställe att bo på?

