
DIALOGMÖTE
NyTT kuLTurhus

Väsbybornas nya mötesplats

Under höstens två dialogmöten inkom mängder av
förslag för vad Kulturhus Messingen ska innehålla i framtiden.

Genom att erbjuda många olika aktiviteter för alla
åldrar anses kulturhuset kunna bli en inspirerande och levande

mötesplats där alla känner sig hemma.

www.upplandsvasby.se/dialog
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FAKTA DIALOGMÖTEN

Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet 
att ge synpunkter på tankar och idéer 
om kommunens framtida utveckling. 
Dia  logmötena ger dig som medbor-
gare chans att vara med och påverka 
allt ifrån planeringen av nya bostäder, 
till hur vi ska arbeta för att höja resul-
taten i skolan.
  Dialogen genomförs i olika former 
anpassade utifrån det aktuella ämnet 
som berörs. Några exempel på meto-
der vi hittills har använt är: ”Open 
Space”, work shops, charette och ”kvälls-
fika med samtal”. Varje dialog form 
analyseras och utvärderas i efter hand, 
för att vi kontinuerligt ska kunna vidare-
utveckla de olika metoderna.
  Dialogmötena är ett utmärkt till-
fälle för dig att få svar på dina person liga 
funderingar gällande olika planerings-
frågor. På plats finns alltid kommunens 
handläggare och representanter från de 
olika verksamheterna.
  Samtalen äger oftast rum i ett tidigt 
skede. Det innebär att vi kan vidare-
utveckla våra idéer utifrån era syn -
punk ter. Information om våra tidigare 
ge nom förda dialogmöten finns på kom
mu nens hemsida. Kom och var med 
och påverka Väsbys framtid du också!

www.upplandsvasby.se/dialog

För att nå en så bred målgrupp som 
möjligt arrangerades ett Öppet Hus 
och en mer traditionell Workshop. 
Det första mötet ägde rum den 13 
september där representanter från 
kommunen var på plats hela dagen 
för att ta del av väsbybornas åsikter. 
Work shopen genomfördes under be
stämda tider, lördagen den 17 sep
tember, för att underlätta deltagandet 
för alla som är upptagna på vardagar.

uTfÖrANDE

Öppet Hus dialogen arrangerades 
under avslappnande former där alla 
besökare hade möjlighet att komma 
och titta på huset, ställa frågor och 
skriva ner sina egna synpunkter. 
Dialogen var välbesökt och lockade 
många gymnasieungdomar, fören
ingar och intresseorganisationer.

Workshopen inleddes med en 
före läsning från arkitekterna som  
ritat huset. Därefter delades delta
garna upp i mindre grupper för att 
diskutera kulturhusets innehåll.

Under dialogerna inkom många 

inspirerande idéer och förslag. Väsby
bornas önskemål är att Kul tur hus 
Messingen ska erbjuda alla tänkbara 
former av kulturverksamheter och 
vara en mötesplats där alla känner 
sig hemma. Ett av de populäraste 
förslagen var att det ska inrymma en 
scen för konserter och teaterföre
ställningar. Några andra idéer var 
ett kvällsöppet café eller restaurang, 
konsthall, bibliotek, biograf, spel
rum (för pingis, biljard och tvspel), 
föreningslokaler med mera.

rEsuLTAT

Efter att ha sammanställt alla syn
punkter har vi fått en bra bild av vad 
väsbyborna har för framtida bild av 
Kulturhus Messingen. Vi kan kon
statera att många av förslagen som 
framkom redan finns i Messingen
huset. Nu arbetar vi vidare med att 
se över vilka verksamheter som det 
nya kulturhuset skulle kunna inne
fatta och undersöker bland annat 
möjligheten för att få rum med en 
stor scen/konserthall.

DIALOGMÖTE
NyTT kuLTurhus

I augusti 2011 invigdes det nya Messingenhuset, med ett brett  
utbud av utbildnings-, kultur- och fritidsverksamheter. Då vi nu 
planerar att bygga ett nytt kulturhus intill Messingenhuset bjöd vi  
in allmänheten till två olika dialoger för att få en uppfattning  
om vad väsbyborna tycker att det nya kulturhuset ska innehålla.


