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SAMARBETE OCH DIALOG
 FÖR FRAMTIDEN
I

onsdags förra veckan träﬀades representanter för näringslivet, föreningar, boende, skola, kommunala förvaltningar
och några av oss politiker i Oskarström för att diskutera
hur bästa möjliga Oskarström ska kunna skapas. Halmstads
kommun och Oskarströms samhällsförening stod värd för
arrangemanget.

kommer det hållas ett uppföljningsmöte som samhällsföreningen i Oskarström står värd för.

I

nom ramen för SMS-projektet kommer även ett liknandepilotprojekt som i Oskarström, genomföras i Getinge och
i de östra delarna av Halmstad. Projektet i Getinge kommer
att påbörjas under våren 2012.

A

tt involvera medborgare i allmänhet och samhällsföreningarna i synnerhet är även en viktig del av kommunens
utveckling i stort. Det finns många goda krafter i vårt samhälle och samhällsföreningar skapar en potential för dessa
krafter att tala med en gemensam röst.

M

Peter Fröjd - Oskarströms samhällsförening samt Carl Fredrik Graf (M), Suzanne Åkerlund (FP) och Henrik Oretorp (C) - tre av kommunråden som
medverkade

T

räﬀen i Oskarström är en del av ett nytt arbetssätt som
vi vill används mer framöver - att involvera och engagera
medborgare i stadsplaneringen. ”Framtid Oskarström” görs
som ett pilotprojekt inom EU-projektet SMS – Sociala Aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen. Projektet syftar
till att utveckla metoder medborgarinflytande, samt för att
väga in sociala aspekter i fysisk samhällsplanering. Genom
EU-finansiering och genom en extra satsning i nästa års budget, på så kallade SMS-projekt är det vår intention att det ska
bli verklighet. Halmstad har potential att utvecklas och Oskarström är inget undantag.

I

nför dialogen - workshopen, fick över hundra boende och
verksamma i Oskarström ge sin bild - nulägesanalys av
Oskarström i dag och i framtiden. Nulägeanalysen beskriver
Oskarströms förutsättningar och med utgångspunkt från
den görs med hjälp av olika samhällsaktörer, sedan en genomarbetad ortsanalys.

O

rtsanalysen är därmed ett bra redskap för att skapa en
gemensam bild av de kvalitéer och brister i miljön som
möjliggör eller begränsar en god och hållbar utveckling.
Ortsanalysen ger den systematisering och sammanställning
av baskunskaper som politiker, allmänhet och planerare behöver för att förstå Oskarströms historia, dagens situation
och framtidsmöjligheter och därmed konstruktivt kunna
forma en lokal utvecklingsinriktad planeringsprocess - ett
utvecklingsprogram. Det är detta arbete som vi nu har inlett
i och med den workshop som hölls i förra veckan. I februari
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en utveckling kommer inte till stånd genom ett enskilt
projekt. Den process som nu har inletts i Oskarström
och är ett nytt arbetssätt i kommunen, men något som vi vill
fortsätta med. I Planeringsdirektiv med budget för 20122014 uttrycker vi att vi vill att samhällena utför staden, så
väl som stadsdelarna i centralorten ska må väl och lyckas. En
del i det arbetet är att lyssna på dem som lever och verkar i
det berörda området. Därför har vi även avsatt 300 000 kronor årligen fram till 2014 för att främja framväxten av just
samhällsföreningar. Finns engagemanget ute i samhället så
måste det tas tillvara.

Kören som underhöll - en del av Oskarströms framtid

O

ch engagemanget finns! Det visades inte minst för några veckor sedan när Halmstads Näringslivs AB höll sitt
återkommande frukostseminarium ”Guldmorgon” på Nissaströms kursgård och temat var Oskarströms utvecklingsmöjligheter. Flera aktörer, både som verkar i Oskarström och
utanför, medverkade och mötet lämnade en bra magkänsla
hos dem av oss som var där.

M

er behöver dock göras och med Framtid Oskarström
och SMS-projekt i allmänhet, får vi förhoppningsvis en
klarare målbild som visar på den utvecklingspotential de enskilda områdena runt om i vår kommun har.
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