Fra: Ratvik Anne Guri (Anne-Guri.Ratvik@malvik.kommune.no)
Sendt: 02.05.2017 08:20:28
Til: Postmottak.Malvik.kommune
Kopi:
Emne: VS: Referat fra møtet i ungdomsrådet
Vedlegg: Møtereferat_ungdomsråd_20.04.17.docx;Møtereferat_ungdomsråd04.04.17.docx

Fra: Renå Hans Jørgen
Sendt: 28. april 2017 15:06
Til: Løkken Bjørg <Bjorg.Lokken@malvik.kommune.no>; Ratvik Anne Guri <Anne‐
Guri.Ratvik@malvik.kommune.no>
Kopi: 'jae@live.no' <jae@live.no>; 'lenemalvik@hotmail.com' <lenemalvik@hotmail.com>
Emne: SV: Referat fra møtet i ungdomsrådet
Hei
Vedlagt referat fra møtet dere deltok i, samt et nytt møte der det også ble jobbet med innspill til
kommuneplanen.
Det er ønskelig at dere kan ta med det som omhandler kommuneplanen fra begge møtene, som innspill til
Kommuneplanen fra Malvik Ungdomsråd

Kopi: leder Malvik Ungdomsråd
Fra: Løkken Bjørg
Sendt: torsdag 20. april 2017 12:57
Til: Renå Hans Jørgen <Hans‐Jorgen.Rena@malvik.kommune.no>
Emne: Referat fra møtet i ungdomsrådet
Hei!
Har du skrevet noe referat fra møtet i ungdomsrådet den 04. april? Fint om du sender det til meg så snart du har
det ferdig J
Vennlig hilsen
Malvik kommune
Bjørg Løkken
Rådgiver rådmannens stab
Epost: bjorg.lokken@malvik.kommune.no
Postboks 140, 7551 Hommelvik
Telefon 73 97 21 13/415 07 236
www.malvik.kommune.no
Org.nr.: 971035560

Kultur

Møtereferat
Dato: 20.04.2017
Jørgen Alexander Enoksen, Lene Malvik Hanger, Helene Wean, Kristin Nybrodahl,
Jeannet Smith, Milla Reppen,
Tora Herringbotn Theigmann, Aurora Drage
Ina Sahr, Tim Johansen

Til stede:

Forfall:
Referent:

Hans Jørgen Renå

Gjelder:

Referat møte i ungdomsrådet 20.04.2017

Møtetid: kl 15:30
-17:30

Sak
1

Sak:

Formannskapssal

Innhold

Statusgjennomgang Malvik Ungdomsråd handlingsplan 2016/17
Hovedsatsningsområder:
1. Ny ungdomsskole og utvikling av skole/idrettsområdet Vikhammer
- Ungdomsråd gir innspill til kommuneplan
- Har bedt administrasjonen om å få bli med i gruppe som jobber med ny
ungdomsskole
2. Helsesøster-tilbudet - utvikling av tilbud i ungdomsskolen
- Har gjennomført eget møte med helsesøster for å få bedre forståelse for deres
situasjon og hvordan de jobber
- Har signalisert sterkt behov til politikere om at tilbudet må styrkes
3. Busstilbud i Malvik, med fokus på avganger til riktige tider, og priser
- Tett oppfølging mot ATB, media og kommunens talsperson nå. Håper nå å få
gjennomslag for ungdomsrådets ønsker om endrede timer (frist for innspill hos
ATB tidlig mai)

1

Arbeidsmøte 2, Kommuneplanen:
Hovedsatsningsområder i Malvik Ungdomsråds handlingsplanen:
1. Ny ungdomsskole og utvikling av skole/idrettsområdet Vikhammer
2. Helsesøster-tilbudet - utvikling av tilbud i ungdomsskolen
3. Busstilbud i Malvik, med fokus på avganger til riktige tider, og priser

Anlegg og areal for idrett, kultur er viktige møteplasser og oppvekstarenaer for ungdom
og andre.
Idrett/flerbrukshall - trenger mer kapasitet. Vanskelig å få hallplass idag. Behov og
ønsker om å starte opp mindre idretter, og alternativer til f.eks håndball. Fotball ønsker
tid i hall men det er ikke plass. Dersom HIL og MIL ønsker å følge «trend» og starte med
futsal, som pr definisjon er en innendørsidrett, vil det mangle mye kapasitet.
Ønsker bedre tilbud for dans og klatring. En ny hall bør inneholde mulighet for klatring
og eller buldring og annet flerbruk som f.eks tennis.
Det er behov for hall i Hommelvik, og en basishall på Vikhammer med mulighet for
klatring vil frigjøre plass i de andre hallene til hallidretter som håndball og fotball
(futsal).
Ønsker åpen hall, dvs tid som er avsatt til «fri aktivitet» i hall, uten at man må være på
fast trening gjennom et idrettslag.
Sveberg – stor befolkningsvekst. Idag er det få muligheter for å spille ball uorganisert.
7’er bane ved Sveberg-hall er stort sett fullbooket til trening og kamper på ettermiddag
og kveld.
Kulturskole – trenger mer kapasitet og nye lokaler.
Malvikstien – ønske om å forlenge stien langs sjøen. Tilrettelegge for alternative
aktiviteter og møteplasser for ungdom, f.eks buldrevegg, gapahuk , benker,
sandvolleyball, toalett
Tilrettelegging for aktiviteter flere steder enn Midtsandtangen, f.eks. Vikhammerløkka.
Stupetårn v/Stavsjøen eller ved sjøen.
Ønske om andre tilbud: Åpen kafeteria, smoothiebar, utstilling, ungdomshus med
attraktive aktiviteter som f.eks LAN
Utenforskap og radikalisering – det må tilrettelegges for sosiale treffpunkt og
møteplasser. Viktig med alternative aktiviteter til de mest populære som f.eks fotball.
Det ønskes mer informasjon om hvordan ungdommer kan være med på å forebygge
radikalisering. Hvem kan vi sende bekymring til eller snakke med om det?
Visjoner for framtida: Klatrepark og alpinanlegg f.eks Mostadmark
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Kultur

Møtereferat

Til stede:

Dato: 04.04.2017
Jørgen Alexander Enoksen, Kristin Nybrodahl, Jeannet Smith, Milla Reppen,
Tora Herringbotn Theigmann, Aurora Drage

Forfall:

Ina Sahr, Tim Johansen , Lene Malvik Hanger, Helene Wean, Elise Belsvik Hansen

Referent:

Hans Jørgen Renå

Gjelder:

Referat møte i ungdomsrådet 04.04.2017

Møtetid: kl 15:30
-17:30

Sak
1

Sak:

Formannskapssal

Innhold

Arbeidsmøte vedrørende revidering av Malvik Kommunes
Kommuneplan
Innledning v/ Malvik Kommune administrasjon/Kommuneplan: Anne Guri Ratvik, Bjørg
Løkken:
Kommuneplan. 12-års plan Evalueres hvert 4. år
Samfunnsplan. Verbal, hvor vil vi? Veiskilt.
Arealplan. Hvordan bruke arealer for å nå mål.
Tema vi vil se på ved revidering:
- Hvordan kan vi delta i regional utvikling
- Hva kan vi bidra med for å oppnå regionale og nasjonale klimamål?
- Hvordan sikre samsvar tjenestebehov og kvalitet på tjenester
- Integrering
Presentasjon av arbeid med plan.
Innspill og ønsker fra Ungdomsråd:
- Kollektivtilbud – bedre tider for ungdom. Spare miljø. Tungvint å komme seg til
Sveberg.
- Variert tilbud, kultur – idrett. Ungdomshus kunne ha samarbeidet mer med f.eks
Kulturskole og idrett. Viktig å ha et bredt tilbud. Øya og Viksletta er viktige
møtested. Tilrettelagte møteplasser, f.eks brygge Midtsandtangen og nedre
sjølyst. Stupeplass på Hundhammeren.
- Kulturskole – idag er det venteliste og dårlige lokaler. Prisene må ikke heves

-

-

-
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Mer samarbeid mellom Hommelvik og Vikhammer for at vi kan bli bedre kjent.
F.eks Ungdomsskolene.
De som går på små idretter blir ikke kjent med andre før ungdomsskole og
videregående...
Åpne møteplasser for uorganisert aktivitet som f.eks skatepark, benker, balløkker.
Behov for område for uorganisert aktivitet på Sveberg -ved siden av hall og
fotballbane
Malvikstien bør utvikles sørover med aktiviteter også for barn og unge langs
vegen. F.eks klatrevegg/buldring (som ikke trenger sikring) eller annen alternativ
aktivitet
Hvordan ønskes utvikling i Malvik 20 år fram i tid:
Bra sted for barnefamilier. Rolig, kulturtilbud, sjø, ski, friluftsliv og
turmuligheter, hus, leiligheter.
Rolig – men likevel nære storby og jobbmuligheter
Litt få «urbane» tilbud idag, ønske om flere tilbud f.eks kafeer

Arbeidsmøte Kriminalitetsforebygging
Besøk av:
Politikontakter: Maren Johansen og Tonje Aas
SLT-rådgiver: Kari Christensen
Diskusjon:
Hvordan er det å være ungdom her. Trygghet, rus.
Stort sett veldig bra, men noen faller utenfor, f.eks med narkotika.
Ungdom vet litt lite om hvordan man skal hjelpe de som har «gjort en feil» og har ramlet
litt utenfor.
Antar at 10% sender nakenbilder
Endel begynner å drikke etter konfirmasjon. Avhenger av hvilken «gruppe» du er
i/havner i. «Rånere», idrettsfolk, skoleflinke.
Er det gode nok tilbud, f.eks til de som er motorinteressert?
Mange benytter treningssentre, spesielt fra 10.klasse og eldre. Mangler i Hommelvik.
Lite kjennskap til dop, kanskje fordi det ikke er for toppidrett men mer basert på mosjon.
Dårlige gatelys i Hommelvik.
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