Medborgarbudget – information och uppstart
Vänge 24 april 2018
Närvarade på mötet gjorde Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg, Ellen Johansson,
landsbygdssamordnare, Hanna Wessling, studentmedarbetare, Erik Pelling, kommunalråd (S), Therez
Olsson, kommunalråd (M), Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) och Emma Mattila, projektledare,
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, samt 16 privatpersoner och representanter för föreningar i
Vänge.

Malin presenterar sig och hälsar alla välkomna och sedan hålls en kort presentationsrunda av
deltagarna på mötet. Malin presenterar metoden för medborgarbudget och ramarna för projektet.
Emma Mattila från Upplandsbygd berättar om möjligheten till medfinansiering av projektet via
Leader-metoden.
En synpunkt lyfts om att det redan finns många lokala evenemang i Vänge, och att en fysisk
investering därför skulle passa bättre och göra större nytta för de boende i bygden.
En av de närvarande frågar om kommunen för vidare önskemål som kommer fram i processen men
som inte ryms inom projektet. Erik Pelling svarar att projektet också är en möjlighet för kommunen
att få veta mer om vilka behov och önskemål som finns lokalt, och att tankar och förslag kommer att
fångas upp även om de inte genomförs inom ramen för projektet.
Flera tankar och synpunkter om vilka behov som finns i området uttrycks. En synpunkt som delas av
flera är att det finns ont om mötesplatser i Vänge. Det finns också ett behov av att anpassa befintliga
lokaler och se över regelverk för att de ska kunna användas av föreningar som behöver hyra lokal för
aktiviteter.
Även ungas möjlighet till idrottsutövande är en fråga som diskuteras, samt andra aktiviteter så som
att spela instrument. I dagsläget får många unga pendla in till Uppsala.
Ytterligare ett förslag är en träffpunkt för äldre vilket idag finns inne i Uppsala. Tidigare fanns
möjlighet till träning och rehabilitering för äldre på Hagundagården. Ett förslag är att det bör satsas
på boende för äldre i området, så att de inte måste flytta från sin hembygd och sina sociala kontakter
när de behöver sälja huset.
En fråga som engagerar många är trafiksituationen. Det gäller såväl dålig belysning på
busshållplatserna, som att man behöver gå längs vägen för att ta sig till hållplatserna vilket utgör en
stor säkerhetsrisk. Även de höga priserna för kollektivtrafiken diskuteras. Kommunen ansvarar inte
för frågor om kollektivtrafik, men kan ta rollen som pådrivande och samordnare för frågor om trafik
och för att hjälpa vägföreningar.
Många delar åsikten att det skulle vara bra att ha en eller två unga i arbetsgruppen för att göra den
mer representativ åldersmässigt och få med ungdomars perspektiv i projektet.

