Välkomna att samskapa!

SOFIELUND
18 sept 2021
Den planerade Gatufesten kan på grund av omständigheter inte genomföras men tillsammans kan vi
skapa någonting annat! Föreningsnätverket Sofielund vill här erbjuda tydliga ramar för er att kliva in så vi
kan bygga vidare på allt det engagemang som vuxit fram under våren. Välkomna med!

VAD & VARFÖR?
Öppna Sofielund är ett samskapat event av föreningar, offentliga verksamheter och företag med någon
koppling till Sofielund. Dagen kommer innehålla en mångfald av programpunkter som blir resultatet av vad
ni vill bidra med. Och vad vi skapar tillsammans!
Förhoppningen med dagen är att:
Visa upp möjligheterna i Sofielund
Erbjuda en härlig dag för boende i området och andra som vill besöka aktiviteterna
Ge möjlighet för verksamheter i Sofielund att nå ut till fler
Skapa en sprudlande start på allt det som är möjligt efter pandemin!

→
→
→
→

HUR DÅ?
Alla som bryr sig om Sofielund kan arrangera
aktiviteter under dan. Föreningar, verksamheter,
företag, bostadsrättföreningar eller kanske en grupp
ungdomar.
Föreningsnätverket kommer anordna tre digitala
träffar för att stötta processen. Under dessa finns
det möjlighet att tänka tillsammans med andra vad ni
skulle vilja göra och att utveckla gemensamma idéer.
Karolina Lundahl kommer leda träffarna.

VIKTIGA DATUM
5 maj
14.30-16.00

Digital träff 1 - Ta
fram/bygga vidare på idéer

6 maj
15 - 15.30

Infoträff om du inte har
möjlighet den 5 maj.

27 maj
14.30-16.00

Digital träff 2 - Ta
fram/bygga vidare på idéer

7 juni

Deadline för aktiviteter
som går in i programbland

ca 31 aug
14.30 - 16.00

Öppen träff 3 - Informera
om sista detaljer och pepp

VAD GÖR JAG NU?

→ Anmäl dig till öppna träffen eller
informationsmötet här
→ Stäm av med din organisation om vad ni vill
göra eller vad ni kan bidra med
→ Vi ses den 5 eller 6 maj!

