
 
 

 

Välkommen till dialogkafé! 
 

TEMA: Hertsöns nya spännande mötesplats ”Vad ska hända här!?” 

TID OCH PLATS: 9:e februari, kl. 9-12, Domherregränd 5, Hertsön 

Lulebo vill bidra till fler välkomnande mötesplatser på Hertsön! 
Lulebo är katalysator i arbetet med att tillskapa en ny välkomnande mötesplats på Hertsön som ska levandegöras 
tillsammans med Hertsöborna och andra samverkansaktörer.  Nu renoveras och iordningsställs de lokaler som tidigare varit 
Idérum och Servus. Under våren 2023 ser vi fram emot att öppna upp en ny mötesplats här.  
 

Social hållbarhet och stadsdelsutveckling i samverkan med lokala aktörer 
Satsningen är kopplad till Lulebos utvecklingsarbete inom social hållbarhet och stadsdelsutveckling, där stärkt samverkan på 
platsen är nyckelordet. Hertsön är först ut och utvecklingsarbetet går därför under namnet ”Herstöpiloten”.  
Läs mer om det på: www.lulebo.se 
 

Behov som framkommit på Hertsön och syftet med ett dialogkafé  
Under våren 2022 genomförde Lulebo ett flertal dialoger med olika aktörer på Hertsön om vilka möjligheter och 
utmaningar som finns på platsen. Fler mötesplatser lyftes fram som en viktig pusselbit för att stärka Hertsön.  
Under vårt dialogkafé tillsammans med er vill vi identifiera vilken för typ av verksamheter som kan få plats i de nya 
möteslokalerna på Domherregränd och vilka samverkansaktörer som finns för att realisera detta.   
 
 
Utifrån behov  
som kommit upp  
har vi ringat in  
fyra tänkbara 
verksamhets-
områden;  

  
 

 

 

 

 

 

 

VI BJUDER IN;  
- befintliga föreningar och nya föreningar som kan vilja etablera sig på Hertsön. 

- kommunala verksamheter som verkar på platsen eller med utvecklingsfrågor på Hertsön.  

- företag, näringsliv och andra organisationer som har ett engagemang till platsen och vill  

samverka kring Hertsön som en attraktiv hållbar stadsdel nu och i framtiden.  

(Under våren genomförs även dialoger med Hertsöborna om behov och önskemål på mötesplatser och en meningsfull fritid på Hertsön.) 
 

ANMÄL DIG HÄR! Senast den 6:e februari: http://simplesignup.se/private_event/200168/a8d983901c 

(eftersom vi har begränsningar av antal personer i lokalen så tänker vi att 2 personer från samma organisation, verksamhet kan anmäla sig)  

❖ Meningsfull fritid och ökad inkludering av barn och unga, 10 - 12 år (kanske bredare)  
Vilka alternativ finns idag, vad kan vi komplettera med, vilka förutsättningar krävs? 

❖ Aktivt föreningsliv, befintliga aktörer och nya  
Flera föreningar saknar lokaler för att bedriva sin föreningsverksamhet på Hertsön idag. 
Det finns också önskemål om att bredda föreningslivet på Hertsön och inkludera fler. 

 

❖ Öppen verksamhet 

Events och aktiviteter där alla känner sig välkomna, kan träffas och umgås, inspireras 

och dela kunskaper med varandra. Till exempel temakvällar, föreläsningar, utställningar. 

❖ Utvecklingsforum 
För stärkt social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet och framtidens Hertsön. 

Dialoger i olika forum, verkstäder, hubb mm där alla ses som viktiga resurser, känner  

sig delaktiga och kan bidra till platsen och samhällsutvecklingen på ett positivt sätt.  

Hoppas vi ses, varmt välkommen!  

 

http://www.lulebo.se/
http://simplesignup.se/private_event/200168/a8d983901c

