Hur kan vi göra Rågsved tryggare?
Vi vill bli fler som tillsammans arbetar för att öka känslan av
trygghet i Rågsved. Här behövs ditt perspektiv och ditt engagemang.
Vi vill intervjua dig som bor eller arbetar i Rågsved samt dig som
är politiker eller tjänsteperson och arbetar med frågor som rör
stadsdelen. Ta chansen att berätta hur det är att leva och verka
i Rågsved och vilka du tycker behöver vara med i arbetet?
Intervjusvaren sammanställs sedan i en rapport som olika arbetsgrupper arbetar vidare med. Grupperna kommer att bestå av
både boende, företagare, politiker och tjänstemän. Dessa diskuterar vad som kommit fram och hur vi tillsammans kan gå vidare.
Genom att engagera dig kan du vara med och påverka trygghetssituationen och utvecklingen i Rågsved.

Intervjuerna genomförs i november-december 2020. Arbetsgruppernas arbete inleds våren 2021. Intervjuerna och arbetsgrupperna kommer att genomföras på ett sådant sätt att rekommendationerna för Corona-pandemin följs. Vill du bli intervjuad
eller vara med i en arbetsgrupp? Skicka dina kontaktuppgifter till
e-postadressen medborgardialogragsved@stockholm.se så hör vi
av oss. Ange om du behöver tolk.
Dialogen är en del av Platssamverkan Rågsveds arbete, där Stockholms stad,
Polisen, Rågsveds fastighetsägare, SL och MTR deltar. Läs mer på webbplatsen
start.stockholm/platssamverkan-rågsved
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Vill du vara med?

Tillsammans
utvecklar vi Rågsved

Hur är det att leva och arbeta i Rågsved?

Steg 1
nov - dec 2020
Intervjuer
Intervjuer med personer som
bor och arbetar i Rågsved
genomförs för att samla in
så många perspektiv som
möjligt på frågan.

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

jan - feb 2021

våren 2021

sommaren 2021

2021 –

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper med
boende, företagare,
föreningar, tjänstepersoner och politiker
bildas. Grupperna
prioriterar och tar fram
förslag på åtgärder och
aktiviteter.

Beslut
Platssamverkan
Rågsved och andra aktörer fattar
beslut eller gör
överenskommelser
innan åtgärder
och aktiviteter kan
påbörjas.

Rapport
Alla perspektiv som
samlats in sammanställs i en rapport.

Genomförande
Tillsammans genomför vi de
beslutade åtgärderna. Det
kan ta olika lång tid beroende på åtgärd eller aktivitet.

