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1. Det røde huset
Møte i planutvalget neste tirsdag (13. feb) — fremtiden til det røde bygget skal diskuteres.
Noen skal representere rådet på dette møtet, mest sannsynlig Thea.

Alternativer per nå:
1. Bygge parkeringsplasser rundt huset
2. Rive huset og bygge enda større parkeringsplass
3. Hvis noen vil bruke det kan det være en idé å renovere

Ungdomsrådet ser en mulighet for at det kan bli et lokale tilgjengelig for ungdom, da dette er noe
som mangler i Sætre-området per nå. Kan brukes til f.eks. ungdomsklubb, billiard- og
bordtennisbord kan plasseres der, samt projektor for å vise film. Lokalet kan mulig også leies til
andre arrangementer, og bli et lags åpent, levende og tilgjengelig hus for unge.

Vi må vite om det er interesse for noe som dette:

- Høre hos ungdomsskolen hva elevene synes. Malin og Elena hører på sine skoler (Sætre
ungdomsskole og Steinerskolen)

Andre innspill:

- Åpningstider for en eventuell ungdomsklubb: ulike åpningstider for ulike aldersgrupper? Så flest
mulig “tør” å komme, og ingen føler seg utelatt hvis f.eks. bare niendeklassinger bruker tilbudet i
begynnelsen.

- Finne en engasjert nøkkelperson som eventuelt kan drive klubben
2. Innspill til Brakar

- Tilbudet Trygt hjem for en 50-lapp er lagt ned.
- Et nytt tilbud lignende Brakar Fleks skal utformes til våren.
- Per nå gjelder det eksisterende tilbudet Brakar Fleks kun for strekningen Sætre-Åsheim-Verket
(og vise versa. Samme strekning som linje 89 Verket), men det nye tilbudet skal også gjelde
strekningen Sætre-Tofte (linje 85).

- Stella sender svar til Brakar med forslag til tidspunkt for det nye tilbudet.
Forslag til klokkeslett for Sætre-Tofte/Verket:

Tidspunktene for hverdag, samt ettermiddag i helgene, fra det opprinnelige Brakar Fleks tilbudet,
kan beholdes, bare at de også bør gjelde for Tofte-Sætre og Sætre-Tofte.

(Tidspunkt fra brakar.no)

Helger (fredag, lørdag og søndag):

Enda senere avreisetidspunkt fra Sætre til Tofte/Verket — 22.30 og 00.30.
Bør korrespondere med 81 og 250 linjene sine seneste tider i helgene (da inkludert fredager)

3. Facebooksiden Ung i Hurum

- Alle tjenester og tilbud for ungdom blir samlet på denne siden.
- Ungdomsrådet mener at denne siden også kan brukes for å spille inn saker til ungdomsrådet,
ved å sende melding gjennom siden.

- Utfordring: Ikke så mange ungdommer bruker Facebook aktivt så det kan fortsatt bli vanskelig å
nå frem.

Opplæring i bruk av siden med kommunikasjonssjef: Onsdag 21. feb kl. 16
4. Hettegensere?
Vi kjører konkurranse frem til neste møte!
Medlemmer av ungdomsrådet lager forslag på nettsiden spreadshirt.no

Neste møte blir mandag 5. mars 2018

