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Demokrati i praktiken – offentliga rummet
Hur kan Falkenbergs stadskärna bli bättre? I ett nytt pilotprojekt bjuder utvecklingsledaren för centrum
kärnan, Henrik Olsson, på frukt, kaffe och drömmar i allas vårt vardagsrum: Rörbecksplatsen. Här finns 
plats för drömmar och idéer, stort och smått. Vi är nyfikna på vad barn och vuxna tycker om centrum i 
 Falkenberg. Staden tillhör alla – hur kan den bli bättre? Hur kan vi alla bidra till utvecklingen av stads
kärnan? Vi tror också att det här är ett bra tillfälle att visa hur det går till att göra sin röst hörd. Vi tar till 
vara idéer, förklarar hur de tas omhand och om hur det kan gå till när förslag blir till verklighet. Vi vill 
gärna ha besök – av klasser, lärare, elever, föräldrar – ja, av alla faktiskt. 

Vi har bland annat tagit fasta på den fjärde grundläggande principen i barnkonventionen: Alla barn har rätt 
att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Barnkonventionen säger vidare att barn har rätt till lek, vila 
och fritid. Barn har rätt att utvecklas både fysiskt och psykiskt i skolan och i hemmet och förberedas för ett 
ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Att komma till offentliga rummet och bidra med sin idé är ett sätt.  

Kom gärna med en grupp. Ring gärna i förväg och boka tid, så att vi kan ta emot er på bästa sätt. En för
skolegrupp kanske vill rita, en gymnasieklass kanske vill veta mer om byggprocesser, en annan klass kanske 
just har börjat smaka på demokratibegreppet.

Under nästa år kommer vi att återkomma med hur det gick med alla idéer. Projektet drivs av Falkenbergs 
kommun, men många som verkar i centrum är involverade. Sprid detta bland pedagoger, och sätt gärna 
upp affischerna så att de syns hos er. 

När: 39 november kl 0921
Var: Rörbecksplatsen
Hur: Kommer ni många, boka gärna tid och diskutera upplägg.
Läs mer: www.falkenberg.se/centrumutveckling
Frågor: Henrik Olsson
E-post: henrik.olsson@falkenberg.se
Telefon: 073866 71 62  

Om ni inte kan komma… Vill vi så klart gärna höra era idéer ändå. Skriv/rita på ett vanligt papper, eller 
ladda ner ett formulär (detta läggs ut under vecka 43), du hittar det via hemsidan ovan och skicka epost  
eller till: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringslivs AB, Stadshuset, 311 80 Falkenberg. 

Välkomna

Henrik Olsson
Centrumutvecklare


