
Du, och alla andra intresserande är välkomna till ett allmänt möte för att prata 

om framtiden i Kolmården. 

Tid: Lördagen den 7 mars kl. 9-14. Plats: Sjövikskyrkan Munkvägen 7 
I Stavsjö valde man att lösa problemet på egen hand och byggde själva  
de första 8 hyreslägenheterna. Kan de, så kan vi! Vill vi satsa på oss själva? 

                                        Program 

   Välkommen          Affe Gustafsson, Projektsek. 
   Vad vi vill göra          Johan Doverhjelm Projektgrppen 

Vi tar fram ett beslutsunderlag         Kerstin Witzel LIU Norrköping Campus 
Vad gjorde man i Stavsjö?         Larz Johansson, ordf Kiladalens Utveckling AB (svb) 
Hur gjorde man i Stavsjö?         Gunnar Casserstedt, Vd Kiladalens Utveckling AB (svb) 
Så kan bygg och gemenskaper fungera!     Jonas Lagander Coompanion 
Vad säger några byggherrar?       Lars Löfgren, Hyresbostäder, Pelle Nyström Kvalitetebygg. 
Vi stödjer initiativ som detta.                       Lars Stjärnkvist/ Karin Jonsson Komunstyrelsen  

 
PAUS MED KAFFE TILLTUGG OCH OMMÖBLERING FÖR DISKUSSIONSGRUPPER 

OPEN SPACE –  
- Temabaserade diskussionsgrupper med bordskamrater 

 med gemensamma intressen 
- Lista de frågor som är viktigast för dig 
- Rösta med Post-It-lappar 
- Sammanfattning:   Johan Doverhjelm / Gunnar Casserstedt 
- Hur går vi vidare?:   Affe  Gustafsson / Thomas Andersson 

Vi tänker oss följande teman: 
1. Vad saknar vi  mest i Krokek och Kvarsebo. 

2. Vilka krav och förväntningar har jag på ett framtida boende i en hyreslägenhet? 

3. Vilka områden i Krokek passar bäst för tillkommande lägenheter? 

        4.       Hur kan vi bygga ett lokalt utvecklingsbolag i Kolmården? 

5.     Bilda startgrupp för bygg-  och bostads- initiativ i Krokek  

6.     Bilda startgrupp för bygg- och bostads-initiativ i Kvarsebo 

7.     Mitt förslag till tema………………………………………………………………….. 

 

Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Anmäl till algstorp@telia.com  eller ring 070-577 93 20  

 
Skriv gärna vilket tema du vill diskutera: Skriv ditt namn, valt tema (1-6 ovan)  
eller (7 + rubrik) om du har ett eget tema du vill föreslå. 
 

VÄLKOMMEN! 
Projektgruppen för flerbostadshus i Kolmården. 

mailto:algstorp@telia.com

