Vær med til en dialog om...

Fremtidens fællesskaber på Nørremarken
Onsdag den 26. maj kl. 16.30-18.00

Nørremarken er en bydel i rivende udvikling, og i fremtiden vil flere mennesker komme til at bo på her. Sammen skal vi
skabe fremtidens mødesteder og rammerne for de gode fællesskaber. Og vi skal hjælpe hinanden med at finde de gode
ideer og de bedste løsninger.

Derfor inviterer Vejle Kommune dig med til dialogmøde om fremtidens
fællesskaber på hele Nørremarken (Store/Lille Grundet, boligkvarteret
omkring Moldevej/Finlandsvej og Stadionkvarteret).
Hvad drømmer vi om ?
Stærke fællesskaber ?
Bedste rammer for mødesteder ?
Grønne åndehuller ? Nye forbindelser mellem mennesker ?
Det vigtigt, at du kommer og deltager i snakken, så vi sammen kan tegne stregerne for fremtiden
på Nørremarken.

Program
• Hvad drømmer vi om på Nørremarken ? v/ Michael Sloth, Teknik- og Miljødirektør, Vejle Kommune
• Foredrag om fællesskaber og dialog v/ Özlem Cekic, brobygger, debattør, tidligere politiker, sygeplejerske og
mønsterbryder
• Dialog og spørgsmål

Praktisk information
Hvor : Området udenfor Beboerhuset ved Moldevej.
Hvornår : Onsdag den 26. maj kl. 16.30-18.00.
Tilmelding og corona : Der er ikke tilmelding til arrangement, men Vejle Kommune kan kun lukke et vist antal ind i området.
Vi følger de på dagen gældende corona-retningslinjer om forsamlingsforbud m.m.

Negativ coronatest påkrævet ! – Tag tøj på efter vejret og kom med godt humør  !
Vend

Vil du med os på gåtur?
Har du lyst til mere dialog om, hvordan dit lokalområde kan udvikle sig i fremtiden, og er du interesseret
i at høre mere om de kommende års planer for byudviklingen på Nørremarken ?
To dage i juni måned kan du komme med os på gåtur i Nørremarken, hvor vi fortæller om udviklingen og tager imod inputs
– alle børn og voksne er velkomne :

Onsdag den 2. juni kl. 16.30
Torsdag den 3. juni kl. 16.30

Mød os her : På parkeringspladsen ved Beboerhuset i
Finlandsparken (Moldevej).

Gældende corona-retningslinjer overholdes.

