ABCDEF
Farsta stadsdelsförvaltning
KANSLIET
TEKNIK & MILJÖ
HANDLÄGGARE:
JA N RU N FO R S
T E L : 5 0 818 0 5 2
2006-02-22
D N R 0 0 4 - 17 5 / 2 0 0 6

NR

2

Temakväll den 18 april
2006 – ”Om framtiden i
Farsta”- två års arbete med
stadsdelsförnyelsen
Den 18 april kommer att anordnas ett öppet möte i Farsta gymnasiums aula
kallat ”Om framtiden i Farsta”. På mötet kommer en skrift att presenteras
som redovisar alla de projekt som under drygt två år tagits fram inom
stadsdelsförnyelsen i Farsta. På mötet kommer även ett urval av projekt att
presenteras muntligt av projektledare och på en skärmbildsutställning.
På mötet kommer det arbetssätt som används inom stadsdelsförnyelsen att
illustreras genom att ett samråd/uppföljningsmöte genomförs där det
strategiska programmet för Larsboda presenteras. Detta program har under
februari och mars tagits fram i en process med en fokusgrupp bestående av
representanter från företag, boende, stadsbyggnadskontoret,
näringslivskontoret, fastighetsägare, markkontoret och Farsta
stadsdelsförvaltning.
Till mötet kommer alla boende, föreningsrepresentanter och företagare som
deltagit i arbetsgrupper och samverkansgrupper att bjudas in. Representanter
från de fackförvaltningar, stadsledningskontoret och bolag som Farsta
stadsdelsförvaltning samarbetet med i stadsdelsförnyelsen kommer att bjudas
in. Förvaltningens chefer och projektledare för projekt i stadsdelsförnyelsen
bjuds in. Genom en annons i Mitt i Söderort och på Farsta hemsida kommer
medborgare i Farsta att bjudas in. Affischer om mötet kommer att sättas upp
på föreningstavlor i stadsdelarna.
Ett pressmeddelande kommer att skickas ut om mötet.
Dagordning kommer i god tid innan mötet att skickas till nämnden och
övriga intressenter.
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Stadsdelsnämnden kommer att stå som inbjudare. Mötet inleds och avslutas
av stadsdelsnämndens ordförande. Tjänstemän från förvaltningen kommer
att hålla i mötet.
Detta möte är det tredje större öppna möte som anordnas inom
stadsdelsförnyelsen i Farsta. Stadsdelsförnyelsearbetet i Farsta inleddes den
10 februari 2004 med en framtidsverkstad i Hästhagsskolan. Utifrån det
processarbete som genomfördes denna kväll kunde så småningom fem lokala
mål för stadsdelsförnyelsen i Farsta formuleras. Dessa mål har varit
vägledande för alla projekt som genomförts.
Den 22 mars 2005 genomfördes det andra öppna mötet i Farsta gymnasiums
aula. På detta möte redovisades alla de projekt som Farsta stadsdelsnämnd
då fattat beslut om inom stadsdelsförnyelsen. Detta möte var samtidigt
framåtblickande. Detta genom att ställa frågan om hur vi i det fortsatta
arbetet med stadsdelsförnyelsen skulle göra Farsta till en än mer attraktiv
plats att bo i, verka i, samt att besöka?
På det tredje öppna mötet den 18 april kommer projekten inom
stadsdelsförnyelsearbetet i Farsta att följas upp och summeras. Uppföljningar
och utvärderingar av vissa projekt samt av stadsdelsförnyelsearbetet i sin
helhet kommer att göras under året och presenteras för nämnden på hösten
2006.
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