Oppsummering - fokusmøte ungdom
Hva skal til for at du skal ha det bra i Odalen i dag?
-

veier, kollektivtrafikk
flere busser togtilbud
togtilbud
billigere kollektivtransport
bedre busstilbud
bedre veiarbeid
kollektiv – Oslo, Odalen, Kongsvinger
hjem for en 50-lapp, også i ukedager

-

bedre nettilgang
bedre internettdekning

-

møteplasser for ungdom
flere fritidsaktiviteter
mer praktiske åpningstider i bibliotek
naturmuligheter

-

parker og kafeer og restauranter
søndagsåpne butikker
bedre kjøpesenter (merker, butikker)
attraktivt sentrum

-

god skole og barnehage
bedre ungdomsskole
gratis varmmat
Skarnes videregående består

-

bedre gamlehjem
bra helsetilbud

-

arbeidsplasser

-

velfungerende kommuner
samhold mellom folket
positivitet for endringer som skaper vekst

Hva skal til for at du skal bli værende i Odalen som voksen; evt. flytte hjem?
-

bedre veier
kollektivtransport
gjenåpne togstasjoner
trygge veier og sikre overganger
fine/koselige gater

-

bedre jobbmuligheter
mange og varierte arbeidsplasser
beholde landbruksnæringen

-

bedre ungdomsskole
skole- og barnehageplasser
godt skoletilbud
flinke lærere
tilbud høyere utdanning

-

bedre møteplasser
flere arrangementer
flere familievennlige steder - park
flere fritidsaktiviteter for barn i forskjellige aldersgrupper – lekeplasser og parker
bevare naturen
offentlig strand

-

trygt miljø
flere butikker
stort kjøpesenter
fast-food

-

flere boliger
flere botilbud
tilrettelegge for at unge skal komme seg inn på boligmarkedet
raskere søknadsbehandling i kommunen – eks. boligbygging

-

godt helsetilbud
forbedre aldershjem

-

mindre fremmedhat
mindre mobbing, skolen kan gjøre mer
mer sosialisering for eldre
internettdekning

-

snapfilter – Vi er Odalen
opprettholde offentlig sektor
befolkningsvekst
mer samhold

Hva skal til for at du skal engasjere deg i lokalsamfunnet?
-

Lettere for ungdom å engasjere seg – lavere aldersgrense
Stemmerett for 16-åringer
Folk med ideer må si sitt og komme fram
Goder
Vi må ta mer initiativ
Tilbud for alle uavhengig av økonomi
Vi er Odalen!

-

Flere lag og foreninger
Bedre kampsporttilbud

-

Bedre informasjon om lag og foreninger
Korps
Organiserte aktiviteter for unge uten voksne
Idrett uten konkurranse
Flere valgmuligheter utenom sport
Flere arrangementer – konserter
Fritidsklubber på skolen
Mer støtte fra kommunen til lag og foreninger

-

Politiske saker publiseres tydeligere
Saker som engasjerer
Kurs for unge politikere – lagledere
Politiske ungdomspartier
Flere skoledebatter
Mer kunnskap og informasjon om politiske temaer som angår ungdom
Få politikken til å appellere til ungdommen

-

Bedre kollektivtransport

