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Pressmeddelande

invånarnas idéer tas till vara Genom workshops
Under tre tillfällen i maj månad kommer kommuninvånarna att bjudas in till workshops i flera
av kommunens orter. Tanken är att deltagarna tillsammans ska lämna idéer om vilka kommunala
områden och verksamheter som man främst är intresserad av att vara med och påverka och föra
dialog kring.
På följande orter kommer workshops att anordnas:
3 maj: Burseryd, lokal: Tyngelvi
8 maj: Hestra, lokal: biblioteket
22 maj: Anderstorp, lokal: Folkets hus
Dessutom kommer vi engagera gymnasielever i arbetet i slutet av maj.
Utöver dessa workshops finns även möjlighet att lämna idéer genom en webbenkät på kommunens webbplats.

Så här går det till

Workshopen kommer att pågå under 2,5 timmar och deltagarna kommer att delas upp i grupper.
Inom varje grupp ska idéer och förslag tas fram och presenteras. Idéerna och förslagen ska sedan
prioriteras av deltagarna. Idéerna och förslagen kommer sedan att användas i Gislaveds kommuns
fortsatta arbete med medborgardialog.
– Vi hoppas på att så många som möjligt kommer. Det är för kommuninvånarna som vi förtroendevalda jobbar och därför är det extra viktigt att vi får reda på vilka frågor som är angelägna
för dem, så att vi kan utveckla vårt dialogarbete, säger Elisabeth Andersson som är ordförande i
demokratiberedningen.

En del av konceptet medborgardialog

Gislaveds kommun har aktivt börjat arbeta med konceptet medborgardialog från
och med hösten 2011. Som styrgrupp för medborgardialogen fungerar demokratiberedningen som består av representanter från samtliga politiska partier i
Gislaveds kommunfullmäktige. Som stöd för beredningens arbete har Ulrika Dagård anställts som projektledare. Syftet med Gislaveds kommuns arbete med
medborgardialog är att på olika sätt erbjuda kommuninvånarna möjlighet till att
utöva inflytande och påverka kommunens utveckling. Erfarenheterna från demokratiberedningens arbete ska sammanställas i en handbok för medborgardialog i
Gislaveds kommun.

Kontaktinformation

För mer information kan du kontakta Ulrika Dagård, projektledare för
medborgardialog. Hon nås på 0371-811 85.

