
  
 

 

Penningpungen 2017 
Under 2017 hade unga i Rättvik mellan 13-25år möjlighet att söka pengar 

för att genomföra projekt och arrangemang. Potten pengar handlades 

av Rådet för ungdomsfrågor, som sammanlagt fördelade 41 298kr.  

 

Lan & friåkning 
LAN och friåkning i Furudal arrangerade 24-25/2. Tove Andrén berättar att det 

blev ett jättebra arrangemang med friåkning i ishallen och LAN, Tv-spel och film 

på fritidsgården Santana. Det kom totalt 25 personer.  För pengarna kunde de 

bjuda alla på pizza och köpa teknikutrusning till LANet.  

Sökande: Tove Andersén 

Beviljad: 3600kr 

Använde: 2059kr 

 

Junifestivalen 
Junifestivalen genomfördes 7 juni. Hanna Hedlund rapporter om ett lyckat 

arrangemang. Totalt kom det 150 deltagare på Junifestivalen. Genomförda 

aktiviteter på festivalen var bowling, klubb, hamburgarförsäljning och 

midnattbio. 

Sökande: Junifestivalen crew genom Hanna Hedlund 

Beviljad: 30 000kr 

Använde: 30 000kr 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bakning på Ungdomens hus 
Isabelle Lindgren berättar att projektet Bakning på ungdomens hus blev som 

hon hade tänkt sig. Från oktober till december bakade Isabelle varje vecka till 

Ungdomens hus för att utöka sortimentet i caféet. Eftersom Isabelle hade många 

ingredienser sedan tidigare gick inte så mycket pengar åt till projektet.  

Sökande: Isabell Lindgren 

Beviljad: 2 500kr 

Använde: 119kr 

 

Novemberfesten 
Tuva-Lisa Svedjeland rapporterar 

att Novemberfesten gick bra. 121 

deltog på festen som 

arrangerades på Ungdomens hus. 

Arrangörsgruppen som går under 

namnet festkommittén fick stöd 

från både föräldraföreningen och 

fritidsledare på ungdomens hus. 

Festkommittén planerar att 

arrangera en till fest till våren. 

Sökande: Festkommittén genom 

Tuva-Lisa Svedjeland 

Beviljad: 11 000kr 

Använde: 9120kr 

 

LAN 
Robin Blixt ansökte om 

Pengar för att köpa in en 

switch för att underlätta 

att arrangera LAN på 

Ungdomens hus. När en 

switch sedan skulle 

köpas in skänkte IT-

enheten en switch till 

Ungdomens hus, därför 

behövdes inte pengarna 

från Penningpungen. 

Robin m.fl. arrangerade 

ett LAN under hösten 

2017 och planerar att 

arrangera ett till LAN 

under våren 2018.  

 
Sökande: Robin Blixt 

Beviljad: 5000kr 

Använde: 0kr  
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