Workshop med elever från S:T Mikaelsskolan den 1 juni
Grupp 1
Fråga 1: Om du skulle berätta för en vän om Mora, vad skulle du berätta?
- Skriv en sak som är negativt.







Mycket sport, hockey, innebandy, skidor. Bra idrottsgymnasier. Bra
idrottsanläggningar.
Bra utbud av affärer.
Negativt helt dött.
Fräsch stad, fin miljö och natur.
Dåligt uteliv, inget att göra.
Finns inga aktiviteter för minderåriga.

Fråga 2: Hur kan vi göra Mora mer attraktivt för unga?
Olika läger, för olika grupper. Högre utbildning för studenter. Billigt och bra boende för
studenter. Fler lokaler där man kan samlas o va aktiv. Ute bio. Wifi överallt. Lätt att få jobb
för unga. Mer lokal trafik.
Fråga 3: Om Mora vore en person, hur skulle du beskriva den? Framtiden
Ung, frisk, färgglad och aktiv.
Kille medelålders, sportig, gillar friluftsliv och jakt.

Grupp 2
Fråga 1: Om du skulle berätta för en vän om Mora, vad skulle du berätta?
- Skriv en sak som är negativt.







Trafiken varje dag runt kl 4, mest på sommaren, vasaloppet osv.
Gågatan erbjuder helt okej shopping, med olika utbud.
Tingsnäs är en bra strand
Mycket bra restauranger
Dåligt med aktiviteter (korp sport)
Samma tråkiga butiker i noret (biltema osv)

Fråga 2: Hur kan vi göra Mora mer attraktivt för unga?









Mera korpsporter
Jobb med utveckling
Cuper tex buster drar hit många
Någon festival, konsert.
Saker som hela mora surrar
Uteliv, folk åker till rättvik
Utbildning (högskola)
Kollektivtrafik (inlandsbanan)

Grupp 3
Fråga 1: Om du skulle berätta för en vän om Mora, vad skulle du berätta?
- Skriv en sak som är negativt.
Positivt:
 Tillgång till många vintersportsaktiviteter men även andra sporter, innebandy, fotboll
osv.
 Gokart, Golf
 Lagom shopping
 Många gymnasieprogram
 Glassbåten
Negativt:
Allt stänger väldigt tidigt, inga större kvällsaktiviteter

Fråga 2: Hur kan vi göra Mora mer attraktivt för unga?







Större fik
Längre öppettider
Skatepark
Fler uteställen, restauranger
Festivaler
Fler nattklubbar

