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Handlingsplan
Ambitionen medfdrslaget dr att skapa en packer, tygg och handelserik boendemiljb com dessutom efterlamnar sig

ett sa litet klimatavtryck sons mdjligt.

Byggnaderna inramar garden utifrdn tiygghetsgonerfdr de boende. Ndrmst bostaden bar man den privataytan for
de alira minsta bamen, den egna tomten. Sedan kommer ett gemensamt strak som bildar ett semiprivat omrade

eller innergardsstrdk innan sjdlva bilparkeringarna och vagen kommer. Denna del dr tanken att anvandasfor lek

och aktivitet. Darefer kommer den centrala gardsde/en som dr belt gemensam for tex storre barn och vnxna att

integrera och leka pa. Aven om den ligger en bit ifran bostaden bar man god uppsikt over vad som sker i hela
omradet. Denna centralayta tanker vi oss att vi gemensamt med de boende definierar i workshops under

planerings- och saljstadiet.

Workshop - Material och struktur i utomhusmiljoer
Kz tror att om man involverar manniskor i sin egna ndrmilfo,

later mdnniskorfa saga sin mening, komma med

fdrslag och pa det viset engagera sig. Safar man en kdnsla av tillhorighet och kanske aven en kdnsla av att man

bidragit och deltagit i nagot meningsfullt, sa leder det ofta tillpositiv energi och gladje.
Samtidigt skapar denna typ av involvering ocksd en miljb som man kdnner ansvarfdr och fdrhoppningsvis kan
vara stolt over. Vilket i langden gpr att man dr mer man om milj'dn.

Mai
Attfa en gemensam syn pa bargdrdsytor kan nyttjas och anvandas ijust detta specifika projekt. Skapaytor som

halier over tid och dr hallbara.

Ideen dr att ha denna dialog med unga som gamla i ett tidigt skede med dem som tecknat sigfor bostad och dr
tankta attflytta in iprojektet. Workshopen med samtal och dialog ligger i skedet ndr man bar saljstartat men

dnnu inte byggstartat.
Vi tanker oss en Workshop som leds och styrs av en Moderator men man bjuder aven in tex en

landskapsarkitekt/ framtidsexpertpa utemiljber som kan starta med att berdtta lite kringgoda material och
milfder, men aven ge tips och rad.

Oversikt av genomforandet
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Kunskapsdagen
Har tanker vi oss en gardsfest eller en miniatyrfestival i samband med att byggstart ges eller nar omradet dr
slutsalt, dafdrs dialog ocb samtal kring bur man kan bygga engemensam stad, men aven bur man i en
bostadsratt kan bjalpa ocb st'dtta varandra, genom de olika livsetfarenheterna man bar med sig i livet. Kanske

ndgon dr en fena pa att bygga, laga eller odla nagot som andra kan ta del av?

Jenny Grettve leder ocb strukturerar dagen genom sina erfarenheter kring sociala ataganden ocb skapande av
gemensammaytor i naromrddet.

Mai
Honken dr att skapa en samsyn ocb medvetenhet kring omradet ocb aven bur en bostadsrattfungerar. Samt att

genom festen skapa en tidiggemenskap i omradet ddr man genom att man /art kdnna varandra tidigt kan, vill
ocb vdgar interagera med sina grannar Vi tanker att detta oka gladjen ocbforbattrar Iwsvillkorenfor den boende.
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