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Borgarskolan
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Datum: 2019-03-11

Borgarskolan SA16ABC

Eltransport 2030
Vi vill att Gävle 2030 ska vara en stad med mycket mindre miljöpåverkan än tidigare. Trafik är
något som i stort sett alla i staden påverkas av och som kan förbättras. I den bemärkelsen
anser vi att kollektivtrafiken, den privata bilåkningen och cykeltrafiken kan utvecklas.
Kollektivtrafiken utgörs idag av bussar vilket är ett koncept som vi vill utveckla. Våra bussar ska
vara eldrivna och antingen laddas på ändstationer eller under natten i bussgarage.
Busstrafikens omfattning ska även vara större än tidigare.
Den privata bilåkningen ska också i största möjliga utsträckning vara eldriven. Detta når vi
genom hög skatt på bensin och diesel samt försvårandet av parkering och tillgång till staden
som främst ska finnas till för eldrivna fordon.
För att ersätta bilåkningen ska det även finnas el-cyklar som går att hyra runt om hela staden.
Dessa finns i cykelgarage där de laddas och sedan kan hyras smidigt genom en app för att ta sig
genom staden. Den använda cykeln ställs sedan i ett garage där den laddas så den är fulladdad
till nästa användare.

Rekommendationer
1. Tänka miljösmart
2. Sätta upp laddningsstationer för cyklar, bilar och bussar
3. Ändra attityder till eldrivna fordon
4. Försvåra den privata bilåkningen
5. Höja cykelns status och samtidigt minska bilåkandets status
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Datum: 2019-03-11

Borgarskolan Sa16abc

Grönområden 2030
Vår vision för 2030 är att det ska bli enklare för befolkningen som bor centralt i Gävle att röra
sig i grönområden. Därför vill vi bygga en takpark över bland annat Gallerian Nian och huset
där Friskis och Svettis ligger. Vår ambition med parken är att människor som lever centralt ska
ha chansen till rekreationsområden, lekplatser och en trivsam miljö för alla åldrar i sitt
närområde. Vi anser att takparker är en bra idé eftersom att det nyttjar ytor som inte hade
använts till mycket annat samt att det är skilt från trafik. En av våra viktigaste ambitioner med
parken är att människor ska känna sig trygga där och att det ska finnas någonting för alla. Vi vill
också ha stadsodlingar.

Rekommendationer
1. Idag är det en parkering uppe på nian, för att vår vision ska bli verklighet så krävs det att
människor kan acceptera att inte ta bilen ner på stan eftersom att antalet parkeringsplatser
kommer att minska.
2. Det är viktigt att beslutande aktörer (samt allmänheten) ser på problemet med minskade
grönområden allvarligt, eftersom att det är missgynnande för både befolkningen och miljön.
3. För att vår park ska bli en plats där alla ska trivas så behöver alla människor som vistas där ha
respekt för varandra och för miljön som kommer att finnas i vår park.
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Datum: 2019-03-11

Borgarskolan SA16A-B
Innovativt gröna Gävle
Vi vill satsa på ett grönare och effektivare Gävle 2030. Vi har arbetat mycket med att bibehålla
effektiviteten. Områden vi kommer satsa på är taken på Gallerian Nian, torget, cykelvägen ut
till Alderholmen och södertorget. Eftersom det råder bostadsbrist tar vi hänsyn till bebyggelsen
och arbetat runt det. Vi vill fokusera på ett gemensamt utrymme där alla i Gävle har tillgång till
att vara. Om vi fokuserar på Gävles centrala delar, där det rör sig mycket bilar, hoppas vi kunna
förbättra miljön då växter absorberar koldioxiden från trafiken. Förutom det kan en ökad
växtlighet förhindra eventuella översvämningar.
Ur ett psykologiskt perspektiv så behöver man anpassa sig till olika psykologiska aspekter för
att locka folk till våra grönområden. För att nå vårat mål så måste alla i våra områden känna sig
bekväma och trivsamma för att besöka våra parker.

Rekommendationer
1. Allmänheten måste samarbeta i att bibehålla grönområdenas standard.
2. Kommunen måste lägga resurser på underhåll av grönområdena.
3. Utnyttja kollektivtrafiken som går centralt och försöka att minska på bilåkandet. (Vi hoppas
att färre väljer att ta bilen om vi försvårar parkeringsalternativ.)
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Datum: 2019-03-11

Skolans namn och klass
Borgarskolan Sa16a & Sa16b & Sa16c

Park 2030
Vi kommer genomföra en renovering av Jungfruparken på Gävle Strand på grund av att
vi anser att den i dagsläget inte uppfyller de kriterier en park borde uppfylla. Just
området på Gävle Strand saknar grönområden som för människan är viktiga ur många
aspekter. Därför är visionen är att skapa en större park som ska innehålla både
gammalt och nytt och kulturella mönster för att tillfredsställa människans alla sinnen.
Det kräver exempelvis mer växter (blommor, träd, buskar), en uppfräschning av
badplatsen samt aktivitetsmöjligheter som intresserar människor att besöka platsen.

Rekommendationer
1. Kommunen behöver anställa arbetare som sköter om parken året runt.
2. Det krävs rent ekonomiskt bidrag från kommunen för att parken ska kunna byggas.
3. Att allmänheten förhåller sig till de regler som finns uppsatta i parken.
4. Kommunen behöver anställa ett företag som genomför hela renoveringen.
5.

Att andra stora aktörer bidrar med sponsring för att underhålla och utveckla parken.

5

Datum: 2019-03-11

Borgarskolan Sa16c och Sa16a

Trafik 2030
Vi vill bygga upp ett nytt transportnät som ska bestå av linbanor. Linbanorna ska lätt
transportera sig till stadens olika stadsdelar för att uppmuntra fler att bo utanför stadskärnan.
Syftet är också att de kommer gå på el och därför blir de mer miljövänliga, målet är också att
färre ska vara beroende av sin bil. Linbanorna kommer gå uppe i luften vilket gör att de inte tar
upp stora ytor och kan ta den snabbaste vägen till platser.

Rekommendationer
1. Göra det svårare att åka bil i staden.
2. Göra det billigt att åka linbanor.
3. Bygga linbanorna i anslutning till stadsdelar som inte ligger lika centralt.
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Datum: 2019-03-11

Borgarskolan, SA16
Smart trafik 2030
Vår vision inför år 2030 i Gävle stad är att ha en utsläppsfri stadskärna och eldrivna spårvagnar
samt bussar som går ut till Gävles förorter. Genom att ha en blandning av den ultimata
ecostaden och tecnostaden har vi kommit fram till en lösning för att minska utsläppsnivåerna,
bullernivån, yt-effektiviteten samt hur vi ska få invånarna i Gävle att välja bort bilen!

Rekommendationer
1. Vi vill att Gävle kommun ska införa spårvagnar som går ut till stadens förorter. Detta dels för
att minska utsläpps- och bullernivåerna men även för att införa ett enklare alternativ till
bilen.
2. För att enkelt kunna ta sig runt i Gävles stadskärna så ska det finnas olika modeller av
elsparkcyklar. Vägarna i stadskärnan ska endast vara anpassade efter dessa elfordon, detta
för en yt-effektiv lösning samt ge plats till grönområden i stadskärnan.
3. För att uppmuntra allmänheten att välja kommunal trafik så ska vi utveckla
bussar/spårvagnar i syfte att få fram en mer bekväm modell. Vid varje slutstation ska även
det finnas anställd personal som städar och ser till att bussen/spårvagnen alltid är fräsch!
4. För att enkelt kunna hitta vilken spårvagn som går ut till vilken förort så kommer dessa vara i
olika färgglada färger. Detta har även en psykologisk aspekt då forskning visar på att
människor får en positiv association av dessa färger.
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Datum: 2019-03-14

Skolans namn och klass
Borgarskolan SA16C, SA16A

Gröna hus i Gävle
Vi utnyttja befolkningsökningen och bygga höghus med parker. Vi vill även utnyttja våra hus
som redan finns och bygga parker på dessa. Dessa parker ska vara för de som bor i höghuset
men för att det ska finnas parker tillgängligt för alla ska vi ha parker på exempelvis köpcentrum
som nian.
Det är viktigt att ha parker och eftersom det är svårt att kombinera parker och samtidigt bygga
nya hus så tycker vi detta är en bra ide. Parker är en fridfull miljö som även är bra för hälsan
men också bra för miljön då det tar upp koldioxid.

Rekommendationer
1. Lägga pengar på att kunna bygga parker på tak
2. Bidrag
3. Resurser
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Datum: 2019-03-04

Stora Sätraskola 8B

Sätra-Torget
SÄTRA-TORGET
En plats för alla
Vår plan är att bygga ett köpcentrum och ett stort torg som båda ligger i anslutningen till
äldreboendet och samtidigt tänka på de globala målen i allt vi planerar.
I vår plan ingår också tanken om social hållbarhet, hälsa och välbefinnande. I
köpcentrumet har vi många affärer och restauranger och cafeterior, var av en kan vara
ett språkcafé. På torget ordnas olika aktiviteter till både unga och lite äldre. Det finns
grillplats, parkbänkar och små bord runt vilka man kan samlas och kanske ta en kaffetår
och fika samt en lekplats med gungor.
Grönområden präglas av biologisk mångfald med färggranna växter och odlingslådor
som vi inte hunnit få med i vårt bygge.
Parkeringen ligger delvis bredvid köpcentra, delvis vid parken för dem som kommer
längre ifrån. Det finns så klart en cykelparkering också. Busshållplatsen ligger bakom
köpcentra.
Solpanelerna på äldreboendet hjälper till att hålla uppvärmningskostnaderna nere.
Parkbelysningen fungerar också med hjälp av solenergi.
På köpcentras fattas ett tak i vår modell för att kunna se hur byggnaden är konstruerad
och att kunna se hissen.

Rekommendationer
1. Personal
2. Pengar, tid, arbetskraft
3. Arkitekt
4. Yta för torget
5. Värme, energi
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Datum: 2019-03-04

Stora Sätraskolan 8B

Primtornet
Vi har planerat ett hus på dryga 70-73 meter i höjd, innehållande 84 lägenheter (64
meter2), mindre affärer, ett café/restaurang placerat på taket, samt ett cykelgarage
benäget under marken. Huset är benäget mitt ute i skogen norr om Sätrahöjden, vilket är
menat att vara en lugn och trivsam plats att vistas på (Hälsa och välbefinnande, hållbara
städer och samhällen).
Huset är någorlunda självförsörjande när det kommer till elektricitet och växter samt
solceller på balkongerna, ett vindkraftverk på taket, odlingar på balkongerna, 3 växthus
samt ett odlingsland (hållbar energi för alla, hållbar konsumtion och produktion).
Själva syftet med byggnaden är att få folk mer aktiva och komma ut, vilket stärks av det
bilförbud vi tänker införa i området (ingen motortransport inom området av Primtornet).

Rekommendationer
1. Demokratiska beslut
2. Intresse för projektet
3. Marknadsföring
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Datum: 2019-03-04

Stora Sätraskolan 8B

Hege-parken
Vår grupp har tänkt bygga en park med mycket roliga saker att göra för alla typer av
människor, unga som gamla. Det spelar ingen roll vilken ålder, vilket kön eller vilka
intressen du har.
I Hege-parken kan man leka i den roliga lekparken, du kan åka skateboard, kickbike och
bmx i den roliga skateparken. Det finns ett fint litet café och en stor fontän. Det finns
även en scen som är för alla.
Vi har fokuserat ganska mycket på social hållbarhet då man i denna park kan träffa
andra människor med samma intresse eller bara någon du tycker verkar trevlig.
Cafét och lamporna i parken drivs av solenergi, men även lite vanlig energi om de inte
fått tillräckligt med sol. Det kommer även att finnas solenergi drivna laddare för
elcyklar nära cykelställen.
Det kommer finnas många parkbänkar för gamla, sjuka och skadade eller bara för dig
Rekommendationer
som måste vila.
1. Material
2. Hantverkare och trädgårdsmästare
andra 3.
enkel
odlade grönsaker.
Designers
4. Pengar

Det kommer även finnas pallkragar där det kommer att gå och odla t.ex. morot och

De globala målen vi fokuserat på är hållbar energi för alla, hållbara städer och
samhällen och ekosystem och biologisk mångfald.
Klicka här för att skriva sammanfattning
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Datum: 4/3/2019

Stora Sätraskolan klass 8B

G.H.A-gården
Vi funderade på bygget av ett multi – aktivitet – naturområde. En yta med t.ex. odlingsplats,
fotbollsplan, basketplan, bibliotek, bildsal och gym.
Bygget ska ha en yta som är omgiven av en mur som markerar områdets gränser.
Innanför muren ska det finnas en huvudbyggnad som är driven av solkraft, vilket gynnar FN:s
globala mål om hållbar energi för alla.
Det finns också en odlingsplats utanför huset som ungdomar kan lära sig lantliga kunskaper av
volontärer som jobbar gratis under de perioder som naturområdet är öppet, t.ex. sportlov,
sommarlov och höstlov.
Området har också en graffitivägg där ungdomar kan både beskåda andras verk och göra sina
egna konstverk.
Även ett gym, basketplan, fotbollsplan och tennisplan existerar inom multi – aktivitet –
naturområdet.
Tanken med bygget är att ungdomar ska få komma ut i friska luften, men att ungdomarna ändå
får göra roliga aktiviteter som plantering, sporter, friluftsvandringar i skogen som omger
bygget och många andra aktiviteter. Ungdomar måste kunna känna att de även kan finna sina
intressen längre bort från Gävles stadsliv.

Rekommendationer
1. Arkitekter
2. Byggmaterial
3. Trädgårdsmästare
4. Naturmark
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Datum: 2019-03-19

Vasaskolan Gävle S3A
Sammanfattning
Förslaget Sport för ungdomar och miljön framför idén kring kollaborativa tjänster i
form av kommunalt finansierad utlåning av sportutrustning inom ungdomssport i
Gävle kommun. Inriktningen ungdomssport, för projektet, valdes då fokuset ligger
hos Gävle Kommun som sportstad. Denna eventuella lösning fokuserar på att
främja integration, motarbeta segregation och ensamhet. Förslaget fokuserar på
resurssmarta och miljövänliga lösningar med minskad nyproduktion genom ett
nyttjande av hela produkters livslängd.
Utrustningen kommer erbjudas för följande sporter till en början: Hockey, Fotboll,
Ridning, Innebandy.
Bevis på intresse och en fungerande användning för kollaborativa lösningar kommer
även nämnas som exempelvis kollektivhuset Blomstret.

Rekommendationer
1. Underlätta för människor att låna/byta sportutrustning etc. genom att bl.a. organisera
2. Kommun finansierad utrustning
3. Kommun informerar skolor, i samklang med ungdomssports organisationer
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Datum: 2019-03-11

Skolans namn och klass
Vasaskolan S3A

Minska matsvinnet
Inom Gävle kommuns projekt ”Det goda livet” har vi valt att fördjupas oss inom matsvinn som
problemområde. Utifrån vår bedömning är problemet ytterst komplext i modern tid, då stora
mängder ätbar mat dagligen släng. Matsvinnet bör således minskas drastiskt, för att möjliggöra
Gävle kommuns fortsatta hållbara utveckling.
Vi kommer att föreslå tre olika lösningsförslag, för att möta problemet och bidra till en
hållbarare framtid.
1) Utformning och detaljplanering av skolmatsalar.
2) Kökspersonalens arbetsmiljötrivsel i skolkök.
3) Utvecklandet av en app, vars syfte är att minska svinn och överflödiga portioner.

Rekommendationer
1. Omstrukturering i skolkök.
2. Omfördelning av ekonomiska medel, i kommunens budget.
3. Ge barn och ungdomar större inflytande inom skolmaten.

16

Datum: 2019-03-04

Skolans namn och klass
Vasaskolan Gävle S3A

Sammanfattning
Biike
Vi jobbar med att utveckla cykellivet i Gävle. Vår ide är att bygga cykelstationer där man kan
hyra cyklar för ett väldigt billigt pris. Vi vill förbättra cykelbanor och infrastrukturen i Gävle så
fler har möjlighet att smidigare ta sig framåt på cykel. Gävle har många pendlare, som kommer
från närliggande städer och då är det perfekt för dessa att hyra cyklar för att ta sig till jobbet
eller liknande.

Rekommendationer
1. Företag bör annonsera om vårt företag, så deras arbetare som pendlar kan använda sig av
vår ide.
2. Prioritera budgeten
3. Kommunen bör utveckla cykelbanorna, så cykelbanorna blir fler och smidigare.
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Datum: 2019-03-11

Vasaskolan, klass S3A

Sammanfattning
Projeket Here Comes the Sun (paneler) syftar till att främja bruket av solpaneler i Gävle. Mer
specifikt genom att förespråka att storlokalägare i Gävle kommun installerar solpaneler på
deras tak. Dels är förutsättningarna för solpaneler relativt goda i Gävle och dels är dessa
utrymmen (taken till storlokalerna) oanvända.
Solceller kommer att förse industrilokaler med solel vilket bidrar till minskad användning av
kärnkraftsel, en icke förnyelsebar energikälla. Detta motverkar i sin tur en ökad växthuseffekt
och klimatförändringar i vårt län.
Vi föreslår vidare att Gävle kommun inför informationsaktiviteter riktade till fastighetsägarna
till industrilokalerna.

Rekommendationer
1. Till kommunen: Inse problem/möjlighet och agera utifrån det
2. Till fastighetsägarna: Ta vara på möjligheten och vara öppen för nya förslag
3. Till företagen: Ställ krav på fastighetsägarna.

18

Datum: 2019-03-11

Skolans namn och klass
Vasaskolan S3A

Tillsammans är vi starka, ett Gävle för alla
Vårt projekt går ut på att öka integrationen i Gävle genom aktiviteter/träffar. På träffarna
kommer det att spelas exempelvis fotboll, tenns volleyboll eller plocka svamp, laga mat och
dansa. Syftet med projektet är först och främst att öka språkkunskaper vilket i sin tur leder till
en enklare väg in i samhället och en högre integration. Det vi lägger fokus på är att träffarna
ska vara intressanta för alla, inte bara de som vill lära sig svenska. Därmed sker ett utbyte av
kulturer samt kunskaper, vilket leder till ett hållbarare samhälle.

Rekommendationer
1. Se långsiktigt, och se de möjligheter som kan ske men som kanske inte sker på en gång.
2. Lägga mer pengar på kultur och fritid
3. Se potentiella möjligheter och inte bara se problem
4. Kommunen måste också lägga fokus på att ”infödda” svenskar attraheras av projektet, de ska
inte se det som en slags välgörenhet utan en möjlighet att utför sina intressen. På det sättet
kommer projektet kunna drivas utan volontärer och utan att vissa ska känna sig som
underlägsna.
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Datum: 2019-03-08

Vasaskolan S3B
Sammanfattning
Ersätta utländskt kött med svenskt i skolmaten.
Vi vill ersätta det utländska kött som serveras i skolmatsalen med ett svenskt
alternativ.
Det vill vi göra för att svenskt kött bidrar till minskade växthusgaser och ökad biologisk
mångfald där skog annars avverkas för att ge plats åt betesmark. Mindre risk för att bli
smittad av antibiotikaresistenta bakterier på grund av en minskad
antibiotikaanvändning, fler jobb för de svenska bönderna och bättre villkor för djuren.
Vårt projekt uppfyller fyra av de sjutton globala målen från FN. Projektet ökar den
globala hälsan, ökar tillväxten och minska arbetslösheten, bekämpar
klimatförändringarna och förbättra ekosystem och öka den biologiska mångfalden.
Dessutom ska Gävle kommun skapa en hållbar skola i hållbarhetens tecken med en
nollvision om koldioxidutsläpp, där av är bytet av utländskt kött till svenskt kött
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Rekommendationer
1. Vara beredda att avsätta ekonomiska medel till skolmaten.
2. Lyssna på ungdomarnas preferens och göra vår röst hörd så att vårt budskap kan spridas.
Vårt projekt handlar om hur vi vill utesluta utländskt kött i serveringen av skolmaten.
Att det utländska köttet ska ersättas helt och hållet av svenskt. Vi har valt detta ämne för att
Sverige ska uppnå de globala målen. Om svenskt kött hade införts skulle det resultera i att
elever i Gävle kommuns skolor får en mer hälsosam kost.
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Datum: 2019-03-19

Vasaskolan S3B Gävle, en framtidsvision om en hållbar stadskärna
Sammanfattning
Gävle en framtidsvision om en hållbar stadskärna
Gävles trafiksituation och övertrafikeringen av stadskärnan är ett påtagligt problem som
bara kommer växa. Detta kräver en förändring från och med NU. Gävles befolkning
växer och kommer fortsätta växa framöver vilket kräver att Gävle måste
framtidsplanera stadskärnan. Trafiken går inte att helt få undan, människor kommer
fortsättningsvis behöva transportera sig viket kräver andra lösningar. Kollektivtrafiken
behöver förenklas, spårvagnar återupptas, gång och cykelmöjligheter utökas och bygga
en tunnel under centrum för att avlasta de redan övertrafikerade lederna genom Gävle.

Rekommendationer
1. Undersöka luftföroreningar
2. Kolla om det finns möjlighet på den ekonomiska fronten att finansiera projektet
3. Utvärdera kollektivtrafiken, se över om det finns andra lösningar än vår
4. Kolla upp om det finns andra lösningar än tunneln för att avlasta centrum på trafiken
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Datum: 2019-03-08

Vasaskolan, klass S3B

Sammanfattning
Framtidens hållbara stadsdel
Vi har valt att utveckla en hållbar stadsdel i Gävle då vi anser att staden inte är
tillräckligt hållbar.
Problemområdena är många och de negativa effekterna desto fler. Exempelvis körs för
många bilar för korta sträckor och människor rör sig för lite vilket leder till försämrad
luftkvalité vilket kan bidra till ökat fall av astma och allergier. Vi har därför som sagt
valt att utveckla en hållbar stadsdel som ska tackla alla dessa problem som vi stött på.
Vi vill bland annat införa fler cykelbanor, lättare tillgänglighet till återvinning och
fler grönområden. Detta projekt kommer att förbättra Gävle både socialt och
ekologiskt.

Rekommendationer
1. Gävle kommun kan avsätta mer tid för ungdomar som har förslag på förändringar, för att
förverkliga deras idé.
2. Gävle kommun kan bilda en grupp som jobbar med samma område, bland annat med
segregation.

3. Gävle kommun ska underlätta för företagare och byggmästare som vill främja en mer hållbar
stadsdel, genom att använda politiska styrmedel.
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Datum: 2019-03-06

Vasaskolan, S3B

Sammanfattning
Minska det ohållbara plastanvändandet på livsmedelsaffärer
Vi vill minska plast, gjord på fossila bränslen, i livsmedelsaffärer genom att få producenterna
att använda bioplast istället. För att nå detta mål vill vi få producenterna att gå en kurs om
plast då vi har insett att de inte har stor koll på plastens påverkan. För att finansiera vårt
projekt vill vi att kommunen ska stå för kostnaderna. För att göra det möjligt vill vi höja
företagsskatten för företag som fortsätter sin användning av plast av fossila bränslen så att
kommunen ska kunna ge subventioner på bioplast till företagen.

Rekommendationer
1. Obligatorisk kurs för företagare om plastens påverkan
2. Höja företagsskatten till 42% för företagen som inte följer kommunens krav
3. Byta ut oljebaseradplast till bioplast
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Datum: 2019-03-14

Skolans namn och klass
Vasaskolan, S3B

För ungdomar, av ungdomar
Vårt förslag för ”Det Goda Livet” går ut på att förbättra fritidslivet för Gävles
ungdomar. Detta vill vi göra genom att öppna en fritidsgård som ungdomarna kan
komma till för att umgås med sina vänner. I denna fritidsgård vill vi ha produktiva
hjälpmedel och aktiviteter som kan underhålla ungdomarna. Målet med förslaget är att
hindra dem från att välja fel vägar i livet och istället hjälpa dem att utvecklas och få
bättre inblick i verkligheten och samhället.

Rekommendationer
1. Investera pengar i ungdomarnas fritid.
2. Se möjlighet att hjälpa dem istället för att klandra dem.
3. Alla olika aktörer kan samarbeta för att få igång projektet.
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Datum: 2019-03-15

Skolans namn och klass
Vasaskolan S3B

Sammanfattning
Tillsammans är vi en – sammanfattning
Det vi anser att Gävle behöver förbättras på när det kommer till den social nivån är att fler ungdomar ifrån
olika stadsdelar behöver socialisera med varandra eftersom att det är mycket vanligt att ungdomar bara
umgås med sina vänner eller familjer ifrån dem olika områdena som endast dem själva är bosatta i, detta
skapar i sin tur en form av segregation. Därför så hade vi tänkt oss att skapa olika fotbollsevenemang i olika
inomhussalar i Gävle och sprida det runt omkring till alla ungdomar så att alla som vill tillsammans kan spela
fotboll och detta kommer förhoppningsvis leda till att ungdomarna blir mer sociala och lär känna andra
utanför deras egna bostäder som dem själva bor i.
Vi tror väldigt starkt på det här projektet eftersom det kommer skapa samhörighet och gemenskap mellan
dessa individer som befinner sig på det här evenemanget. T.ex. jag (Robin), Thien och Morteza har tidigare
har varit med i ett liknande projekt som inte existerar längre i Gävle. Och vi alla lärde känna varandra genom
evenemanget som fanns. I sin tur, så är vi alla vänner än idag, tack vare det här evenemanget. Därför så vill
vi skapa samma möjligheter för andra individer precis som vi hade eftersom det kommer gynna samhället
socialt och dig själv då du kan skapa vänner för livet.

Rekommendationer
1. Det som vi behöver av politikerna i Gävle kommun för att förverkliga vår idé är tillgång till
inomhusalar och andra anläggningar som våra aktiviteter kan utföras i. Vi tror väldigt starkt
på den här idén då vi själva varit med om liknande projekt förut som vi vill återinföra igen då
det ej finns längre, detta har lett till att vi fått vänner för livet.

25

