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Spelet om Gustavsbergs centrum – muntlig redovisning
Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskotts beslut

Kommunstyrelsens gustavsbersutskott tackar för redovisningen
Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör för genomförande av, och resultat från, Spelet om
Gustavsbergs centrum.
Spelet om Gustavsbergs centrum genomfördes den 4-5 maj 2013 i
kommunhuset. Spelet var ett Future City Game som kan liknas vid en
interaktiv workshop utformad som en lagtävling. Konceptet, som utvecklats
av British Council, är tänkt att föra samman beslutsfattare, medborgare och
lokala aktörer så att man tillsammans kan hitta nya och hållbara lösningar i
urbana miljöer.
Syftet med spelet var att engagera medborgare i Värmdö kommun att tänka
nytt och komma med idéer och förslag på hur centrum och idrottsplatsen
kan bli en mer attraktiv och mer levande plats. Ett 20-tal värmdöbor deltog i
spelet.
Förvaltningens mål med spelet är:
 Ökat inflytande och deltagande
Medborgarnas kunskap och idéer har tagits tillvara och använts som
underlag till beslut i planeringen av centrala Gustavsberg.
Värmdöbornas deltagande i utvecklingen av idrottsplatsen och
centrum har ökat.
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Bättre underlag i planeringsprocessen
Spelet har bidragit till ett bättre och bredare underlag till
planläggningen av centrumområdet och idrottsplatsen. Idéer om hur
centrum blir en tryggare och mer levande plats har tagits tillvara i
planeringsprocessen.



Ökat samarbete
En närmare kontakt mellan engagerade medborgare och kommunens
tjänstemän och politiker har etablerats.

Resultatet finns redovisat på kommunens hemsida där det även är möjligt att
tycka till om de olika förslagen som formulerades under spelet. Under tredje
kvartalet 2013 kommer resultatet ställas ut i runda huset tillsammans med
utställningen Framtidens Gustavsberg.
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Resultatet från spelet kommer att tas med i detaljplanearbetet för
Gustavsbergs centrum som startar under hösten 2013 samt i det fortsatta
detaljplanearbetet för idrottsplatsen.
Handlingar i ärendet

FCG-Spelet om Gustavsberg-summering, 2013-05-28
Sändlista

V3D3 Dnr 11KS/0338

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

