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Medborgardialogen om stadsutvecklingen  
- vad har vi tyckt? 
 

Den 23 augusti presenterar vi en sammanfattning av alla de tankar och idéer 
som hittills kommit in i den pågående medborgardialogen om Varbergs 
stadsutveckling i västra centrum. Det blir också tid för diskussion och reflektion 
kring innehållet. 

Under våren och sommaren har dialogen om stadsutvecklingen i Varbergs västra 
centrum pågått via fokusgrupper, Facebook och möten på stan. Mer än 1 000 
människor har deltagit aktivt i dialogen och bidragit med sina tankar. Nu är det 
dags för nästa steg: en dialog om dialogen. 

På lördag får alla intresserade ta del av det som kommit fram i dialogen. Det blir 
också tid för avstämning och diskussion om innehållet: Ska något läggas till? 
Vilka frågor är viktigast att jobba vidare med?  

Under dagen presenterar vi också tre utvalda namnförslag från tävlingen om vad 
den nya stadsdelen kan komma att heta. Fram till slutet av september kan man 
rösta på sitt favoritnamn. 

Samtliga projektledare i stadsutvecklingsprojektet finns på plats för att ta del av 
diskussionerna och svara på frågor. Pressen erbjuds en särskild frågestund när 
presentation och diskussioner med allmänheten har avslutats. 

Välkomna! 
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Tid: Lördagen den 23 augusti, kl. 12.00 – ca 15.00 
Plats: Platsarna, Folkets Hus, Magasinsgatan 17 
Tid för pressinformation: Efter presentation och diskussion, senast kl. 15.00. 

Medverkande från Varbergs kommun: 
Emelie Göransson, projektsamordnare  
Håkan Cullberg, kreativ ledare för stadsutvecklingsprojektet  
Jan Bengtsson, projektledare för Varbergstunneln 
Claes Premmert, projektledare för ”Västra centrum” 
Anders Wiberg, projektledare för Farehamnen  
Jan Malmgren, samhällsutvecklingschef 
Sten Hedelin, planchef 
Sofia Petersson, verksamhetsutvecklare 
Annika Kallebäck, kommunikationsansvarig 

Medverkande från Varbergs kommuns anlitade dialogkonsult Sweco:  
Petra Bäckman, projektledare  
Susanna Zinkernagel, dialogledare 

Kontakta oss gärna om du har frågor! 
Emelie Göransson, projektsamordnare för medborgardialogen 
Tel: 0708-75 89 81 
E-post: emelie.goransson@varberg.se 

Annika Kallebäck, kommunikationsansvarig för stadsutvecklingsprojektet 
Tel: 0734-13 21 89 
E-post: annika.kalleback@varberg.se 

 


	Pressmeddelande  Torsdagen den 21 augusti 2014

