PLATSDRIVEN PARALLELLPROCESS
SLAKTHUSOMRÅDET
Slakthusområdet är ett av Stockholm stads stora utvecklingsområden. I flera år har
staden arbetat med att ta fram ett programförslag för hur staden tänker sig området i
framtiden.
Den 8 december öppnades samrådet på Palmfeldt Center med utställning och
presentation av ett omfattande programförslag. Staden anordnar informationsmöten
och dialogaktiviteter under januari månad och samrådet avslutas den 1 februari som är den sista dagen för inlämnande av synpunkter till staden.
Med anledning av det pågående samrådet bjuder Hembygdsföreningen för
Slakthusområdet och blå arkitektur landskap in till en parallellprocess med
möten och workshops. Den parallella processen är öppen för den som vill delta och
tillsammans med andra läsa, granska och eventuellt arbeta fram förslag och alternativ
till Slakthusområdets framtid. Målet med parallellprocessen är att bidra till fördjupad
förståelse av stadens programförslag för Slakthusområdet, samt att lämna in kloka
och kreativa synpunkter till staden den 1 februari.

Kritisk läsning och gemensam analys av programförslaget
12 jan kl 17.00 – 18.30
Plats: Slakthusateljéerna Bolidenvägen 22
Vad innehåller programsamrådet?
Vilka idéer finns i materialet?
Vad innebär förslaget för de som verkar här idag? Och på vilka sätt kan vi förstå
betydelsen för framtidens besökare, boende och verksamma?
Var i planprocessen pratar vi om de stora frågorna och utmaningarna vi står inför vilken stad vi vill ha och vilka vi bygger den för? Vilka frågor kan rymmas i en
planprocess?
Vilken funktion har samrådet och hur ser den framtida planprocessen för
Slakthusområdet ut?
Tag med en utvald del av programmet och bidra till en gemensam läsning
och öppen diskussion om programförslaget.
Programmet finns att ladda ner som en pdf i två delar här.

Efter läsningen finns möjlighet att gemensamt gå till Palmfeldt Center där staden
håller Öppet Hus med anledning av samrådet.

Läsningen är öppen för alla. Välkomna!
Osa gärna till slakthusomradetshbf@gmail.com att du kommer!

......................................

Fler datum för Platsdriven Parallellprocess
Mer utförlig information kommer i separata utskick

19 och 21 januari
Vi uppmanar till deltagande i Stockholm stads dialogworkshop.
Anmäl intresse till: soderstaden@stockholm.se
24 januari
Alternativworkshop kl. 12 – 16
Parallellprocessen genomför en arbetsdag för att ta fram synpunkter och alternativ till
samrådet. Öppen för alla som vill delta.
1 februari
Överlämnande av synpunkter och alternativa förslag som kommit fram ur en
platsdriven parallellprocess.

......................................
Platsdriven Parallellprocess anordnas av
Hembygdsföreningen för Slakthusområdet och blå arkitektur landskap
Hembygdsföreningen för Slakthusområdet är en nystartad förening som undersöker
hur en hembygdsförening kan verka som en aktör i relation till i stadens utveckling i
vår samtid.
blå arkitektur landskap är ett arkitekt- och planeringskontor, medlem i
Slakthusområdets företagarförening med kontor i området på Styckmästargatan
sedan 8 år. Vi vill bidra i pågående planprocess utifrån en dubbel position som berörd
av stadens planer, och professionellt verksam i planering och stadsbyggnad.

	
  

