BOENDEDIALOG:

UPPFÖLJNING 28/1
Välkommen till en uppföljningsträff efter den boendedialog
som genomfördes av Bostadsbolaget i samarbete med
Hyresgästföreningen i oktober.
Här kommer du få veta resultatet av dialogworkshopen. Vi ska också prata
mer om vilka projekt i Hammarkullen som Bostadsbolaget är inblandade i
och hur de olika tidsplanerna ser ut.
Bostadsbolaget bjuder på kaffe och bulle
Plats: Folkets hus, Hammarkullen
Tid: Lördag 28 januari kl 10-12.
Varmt välkomna!

BOENDEDIALOG:

UPPFÖLJNING 28/1
Det de medverkande sa - sammanfattat
• De som medverkade på boendedialogen efterfrågar större bostäder i
blandade upplåtelseformer. De hoppas också på mer fokus på torget som
idag saknar många viktiga servicefunktioner. Torget är en omtyckt plats men
upplevs också som ett av de otryggaste områdena i stadsdelen.
• De utemiljöer som är iordninggjorda är uppskattade och där vill många
vistas. Däremot markerade många den öppna naturen som otrygg. Här
önskas ett bättre omhändertagande, eftersom den öppna naturen är en resurs
och ett bra område att umgås med andra människor på.
• I Hammarkullen finns ett stort engagemang - många vill och kan medverka
i arbetet med att utveckla stadsdelen. Det är en viktig resurs både för
Bostadsbolaget och alla de andra aktörer som är med i satsningen i
Hammarkullen.
• Det är framförallt de mötesplatser som finns idag - Mariakyrkan, Mixgården
och Folkets hus - som lyfts fram som positiva delar av Hammarkullen. De
som kom till boendedialogen önskar ännu fler mötesplatser - här finns ett stort
behov.
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