Är du småbarnsförälder?
Då behöver vi din hjälp!
Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram en utvecklingsplan för Varbergs torg,
kyrka och Brunnspark. Förnyelsen handlar både om att lösa problem som finns på platserna
idag, såsom behov av fler eluttag, nya och fräscha toaletter och bättre tillgänglighet - men
också hur platserna kan utvecklas för att locka fler personer att vistas där. Många tycker att
platserna är öde och saknar funktioner för att man ska vilja umgås och göra något spännande
på torget, medan andra tycker att det är bra som det är. Vad tycker du?
Du som småbarnsförälder är viktig! Du använder de offentliga platserna i stor utsträckning
till vardags, men hörs sällan i dialogsammanhang. Därför vill vi nu prata med Dig, om hur
just Du tycker att Varbergs hjärta bör utvecklas!
Dina idéer och åsikter kommer att sammanfattas i den utvecklingsplan som läggs fram för
Varbergs politiker i höst, och som avgör hur och när Varbergs torg, kyrka och Brunnspark
utvecklas.

TER

Varmt välkommen! Vi bjuder såklart på fika!
VAD:

Dialogmöte angående utvecklingen av Varbergs torg, kyrka och Brunnspark

NÄR:

Torsdagen den 3 september kl 14.00 - 16.00

VAR:

Hamn- och gatuförvaltningen, Östra Långgatan 18,

		

Lokal B1 (plan 2)
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