Barbrobetalar
Barbrobetalar har funnits sedan 2005 och många förslag
har kommit in och genomförts under åren tack vare unga
kommuninvånare. Kommunen har tillsammans med unga
genomfört 67 förslag sedan 2005.
Det här är en lista över alla Barbrobetalarförslag som
kommunen tillsammans med unga har genomfört.
2005
1. Varje år anordnas en skolmatens dag där skolornas matråd är med och tycker till
om matsedelns utformning.
2. Fritidsgårdar ändrade sina öppettider.
3. Trygghetsåtgärder vid stationen.
4. En extra buss från Vallda på morgonen.
5. Ny simhall (började byggas 2018).

2006
6.
7.
8.
9.

Internetkafé öppnade på ungdomshuset Allé.
Toaletterna på Smedingeskolan målades om efter elevernas önskemål.
En ny, större fritidsgård öppnade i Fjärås.
Frisbeegolfbanan i Onsala har fått gräset klippt. Ungdomarna rekommenderades
att starta en förening för att kunna sköta banan.
10. Det har anordnats Manga-kafé på ungdomshuset.
11. En LAN-lokal gjordes i ordning.

2007
12. BMX-banan har fått lite tillfixning och tillbygge.
13. Ridning på idrotten – en skola ordnade detta för sina elever.
14. Totalrenovering av Smedingeskolan är inplanerad, men kan dröja många år.
Skolans toalettdörrar och lås har bytts ut, dörrarna öppnas nu utåt.
Toalettväggarna är målade. Studiehallarna har målats och rustats upp.
15. Blå express har varit uppe ett par gånger, och en del grejer har fixats, bland
annat nya fräscha bussar. Dessutom sattes fler bussar in på kvällen.
16. En skejtpark i Kullavik byggdes.
17. Nya bestämmelser har kommit till gällande gymnasieelevers skolbusskort. Istället
för att bo 6 kilometer ifrån skolan, räcker det att du bor 4 kilometer från skolan
för att få ett busskort.
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18. Det är obehagligt på kvällarna vid stationen. Trygghetsvandring och åtgärder till
följd av detta fixades på Kungsbacka station. Bland annat byttes lampor, det
kapades buskar och togs bort bäckar.

2008
19. Skejtramper på Britta-Lenas gata.
20. Mer tid för allmänhetens åkning i ishallen.
21. Bättre samarbete och kommunikation mellan ungdomar och politiker
efterfrågades och var något som politikerna skulle titta närmare på.
22. Fler sommarjobb till ungdomar utlovades.
23. Bättre skolmat: Eleverna kan föra fram sina åsikter till matråden och
uppmanades att prata med sina rektorer och bambapersonal för att starta upp
matråd på de olika skolorna. Elevernas åsikter från rådslaget togs med till den
ansvariga förvaltningen som skulle jobba vidare med frågorna.
24. Utveckla en ny ungdomssajt på barbrobetalar.se.
25. Billigare bussresor för ungdomar blev något som kommunen skulle arbeta vidare
med.
26. Utvärdera lärare. Detta kan ske genom utvecklingssamtal eller en enkät med
lärarna. Det kan vara ett bra sätt att föra dialog kring lärandeprocessen.

2009
27. En ungdomsgrupp var med och tyckte till i utformningen av Ungdomshuset
Elektronen.
28. Förbättringsförslag för Kulturskolan (bland annat dyrt att låna instrument, långa
köer, korta lektioner) som kommunen kommer att undersöka.
29. Billigare biobiljetter. Ungdomar tipsades om bio Kontrast som kommunen drev
och som var billigare på lördagar.
30. En laptop per elev.
31. Pendelstation i Åsa ska byggas och vara färdig tidigast om två år.
32. Frågan om mer ekologisk mat och att vegetariska utbudet ska bli en mer naturlig
del i matsedeln skulle tas upp vid nästa skolmatsdag.
o

Frågor som kommunens politiker eller tjänstepersoner tog vidare:
 Billigare kollektivtrafik för ungdomar skulle undersökas.

2010
33. Större A-hall är på gång att byggas.
34. Mer pengar till Barbros bankomat. Summan höjdes från 60 000 till 100 000
kronor.
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35. Säkrare järnvägsstation. Kommunen och polisen har kommit överens om att
poliserna ska vara ute till fots mer och patrullera områden runt stationen och i
tunneln.
36. Ett staket har upprättats mellan spåren på Kungsbacka station för att inte folk
ska springa över spåren.
37. Elektronen erbjuder även låne-laptops och trådlöst internet, vilket gör
Elektronen-kaféet till ett strålande internetkafé!
38. Ljud- och Bildskolans spelutvecklarelever ville ha ett forum att testa sina spel i –
ungdomsutvecklare från Elektronen var på plats och erbjöd samarbete.
39. Övergångsställe vid Ljud- och Bildskolan. När skolans elever kliver av bussen vid
skolan måste de korsa en väg för att komma till skolan, där hastighetsgränsen är
60 km/h och inget övergångsställe finns. Detta ordnades med en refug mellan de
två körfälten.

2011
40. För lång kö till gitarrlektioner.
41. Filmhuset Facklan sänkte priset på bio även på torsdagar, till 70 kronor för vanlig
film och 100 kronor för 3D-film.
42. Belysning på gamla banvallen i Åsa är planerad och skulle sättas upp inom 2-3 år.
o

Frågor som kommunens politiker eller tjänstepersoner tog vidare:
 Basketplan vid Ljud- och Bildskolan
 Laglig graffitivägg
 Skolbusskort till elever som bor i Varberg men går i skola i Frillesås
 Längre giltighetstid på SMS-biljetter (längre än 90 minuter)
 Fler ungdomsjobb/kvalitativa praktikplatser

2012
43. Betongskejtpark i Kungsbacka, budgeterad för nio miljoner kronor.
44. Mer pengar till Barbros bankomat genom en omorganisation på förvaltningen för
Fritid & Folkhälsa.
45. Matråden ska förbättras – pågående arbete.
46. Åsaskolans elever ville ha ett mysigare kafé och ville få pennor från skolan mer
än en gång vart tredje år. Politiker tar frågan till rektorn.
47. Skoldatorerna håller inte måttet, och inte heller batteritiden. Reparationerna och
lånedatorerna likaså. Detta ska åtgärdas.
48. Matsal till Fullriggaren Malevik.
49. Internet- och bokkafé av unga och för unga. Satsar på detta på Hålabäcks
fritidsgård.
50. Skejtpark i Älvsåker – representanter för Fritidsgårdsenheten byggde några
ramper tillsammans med ungdomarna.
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51. Elever som bor växelvis hos skilda föräldrar ska få skolbusskort även om den ena
bostaden inte är tillräckligt långt från skolan för att eleven ska få skolbusskort,
så länge den andra bostaden är det.
52. Parkourhall i centralorten (klart 2018, delar lokal med gymnastikverksamhet).
53. Övergångsställe mellan Fyren och Kungsmässan.
54. Bättre datorer till högstadieeleverna.
o

Frågor som kommunens politiker eller tjänstepersoner tog vidare:
 Skolorna vill ha mer föreläsningar om diskriminering, sexuell
läggning – pågående arbete och ska undersökas om det kan göras
på framtida utbildningsdagar för lärarna.
 Större LAN-hall
 Säkrare cykelväg vid Tölö tvärled
 Fler scener för unga att spela musik på
 Fler jobb för unga
 Busshållplats vid Fullriggaren Malevik

2013
55. Studio för elektronisk musik på Bostället i Frillesås. Blev klar och verksamheten
startade hösten 2014.
56. Konstgräsplan vid Frillesåsskolan, genomförs under hösten 2015.
57. Fungerande skoldatorer – detta löser sig med en ny upphandling.
58. iPads i stället för datorer – eleverna på högstadiet skulle börja få dessa från
kommande läsår.
59. Gym i Frillesås efterfrågades, men kommunen driver inte några gym, utan det är
företag som gör det i vår kommun. Ett utegym ställdes ut i Frillesås i stället.
60. Basketplan i Frillesås – på gång.
o

Förslag som fick positivt besked, men som inte har genomförts än:
 Parkourpark vid Björkris. Planerat att stå klart om 4–5 år. Inte
genomfört än (avstämning februari 2019).

2014
61. Konstgräsplan vid Älvsåkersskolan
o

Frågor som kommunens politiker eller tjänstepersoner tog vidare:
 Cykel- och mopedskjul vid Smedingeskolan (blev inte av).
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2015
62. Verkstadslokal för EPA- och fordonsintresserade ungdomar. Verksamheten är
igång sedan våren 2015.
63. Belysning på konstgräsplanen i Kullavik.
o

Frågor som kommunens politiker eller tjänstepersoner tog vidare:
 Mötesplats utomhus i Kullavik (blev inte av).
 Sänk farten på Höglandavägen.

2016
64. Nytt golv i Åsa idrottshall.
65. Gymnastikhall i Kungsbacka – färdigt 2018.
66. Betongskejtpark i Kungsbacka (uppföljning från 2012).

2017
Inga förslag togs vidare, det blev avslag på alla. Till stor del beror det på typen av
förslag (mycket kollektivtrafik, gym och idrotts-/fritidsanläggningar).

2018
67. En permanent öppen konstvägg i centrala Kungsbacka – förarbetet är igång från
och med januari 2019.
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