
Inbjudan till föreningar 
i Stensjöns

planeringsområde
  Kick-off för projektet ”En halv miljon idéer”
    – utveckling i de mindre kommundelarna

Fram till 2020 driver Nässjö kommun, med arbetssättet medborgarbudget, pro-
jektet ”En halv miljon idéer” i de södra kommundelarna: Grimstorp, Stensjön, 
Sandsjöbygden och Fredriksdal med omgivande landsbygd. Det finns en budget 
på 500 000 kronor per planeringsområde uppdelat på två omgångar. Omgång 1 
pågår 2017-2018 och omgång 2 pågår 2019-2020. 

Kort om En halv miljon idéer
Det har under hösten 2016 genomförts den första omgången i de norra delarna och det fanns 250 000 kronor var 
till planeringsområdena Äng, Solberga och Ormaryd, att använda till fysiska åtgärder. De framröstade åtgärderna 
ska genomföras under 2017. Vi vill nu bjuda föreningarna som är aktiva i de södra delarna av kommunen till ett 
uppstartmöte i början av 2017.  

Kortfattat består projektet av följande steg:

1: Medborgarna lämnar in sina idéer till kommunen. Det går såklart bra att vara flera personer eller en 
förening som lämnar in förslag tillsammans.
 
 
2: Nässjö kommun bearbetar, finslipar och kostnadsberäknar idéerna i dialog med de som lämnat för-
slag.
 
 
3: Medborgarna röstar på de förslag som de tycker bäst om. Alla boende i planeringsområdet får vara 
med och bestämma vilka förslag som pengarna ska användas till.
   
 
4: De förslag som får flest röster och ryms inom budgeten (250 000 kr) genomförs.
   

5: De genomförda förslagen firas och uppmärksammas.



Vilka typer av idéer kan pengarna användas till? 

För att ett förslag ska gå att rösta på ska det uppfylla vissa kriterier. Förslaget ska handla om något fysiskt som 
gör området eller platsen attraktivare, trivsammare och/eller tryggare. Det kan också handla om en befintlig 
eller ny mötesplats, så väl inomhus som utomhus.
Det kan till exempel handla om badbrygga, lekredskap, bänkar, planteringar, belysning – eller något helt annat! 
Förslaget ska även vara till för en bred målgrupp eller kunna användas av så många som möjligt och inte heller 
strida mot kommunallagen eller andra lagar och regler. 

Fullständiga kriterier och regler finns på vår hemsida: blogg.nassjo.se/medborgarbudget

Inbjudan till kickoff efter årskiftet 
Ni i de lokala föreningarna har en viktig roll att spela i projektets alla delar, från uppstart till färdig åtgärd! Ni 
har lokalkännedom, breda kontaktytor, engagemanget på plats och ni driver utvecklingen och är kittet i bygden. 
Innan projektet startar vill vi stämma av med er hur vi riggar En halv miljon idéer på bästa sätt. Därför skulle jag 
vilja bjuda in er till ett första möte där vi bland annat tar upp:

• Information om projektet
• Föreningslivets roll
• Hur engagerar vi så många invånare som möjligt?

Kick-off  kommer var i feburari/mars, mer information om datum och tid kommer efter årsskiftet. Men anmäl 
gärna ert intresse till Jennifer Cronborn, projektledare, tel. 0380-51 83 03, jennifer.cronborn@nassjo.se 

Vi bifogar projektbeskrivningen för En halv miljon idéer för mer information om arbetssätt, tidsplan, organisa-
tion etc.  Där finns också information om ett alternativt arbetssätt.

Följ projektet En halv miljon idéer! 
Inkomna förslag, röstning, nyheter, tidsplan…. All information finns på hemsidan blogg.nassjo.se/medborgar-
budget

Har du frågor, 
kontakta Jennifer Cronborn, projektledare, kommunledningskontoret  
tel. 0380-51 83 03, Jennifer.cronborn@nassjo.se

   Intresseanmälan till  
 jennifer.cronborn@

nassjo.se
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