Göteborg 2015-09-11
Till våra hyresgäster på Vita Björn

WORKSHOP
Den 2 september genomförde vi tillsammans med samrådsgruppen i Vita Björn en workshop
om hur vi ska gå vidare i dialogprocessen om stamrenoveringen som planeras starta efter
årsskiftet.

SAMMANFATTNING
Tid och plats: 18.00-20.00, samlingslokalen Vita Björn
Närvarande: 7 personer från Wallenstam, 10 personer från samrådsgruppen samt
processledarna Lisa Wistrand och Åsa Hüffmeier från White Arkitekter.

SYFTE
Syftet med workshopen var att diskutera höstens dialogprocess, upplägg och innehåll.
Processledarna hade delat upp första övningen under tre huvudpunkter:
• Introduktion – presentation av alla närvarande, inklusive något om förväntningar och
förhoppningar på höstens dialogprocess.
• Dialogens innehåll – ett samtal påbörjades om vad Wallenstam respektive
samrådsgruppen vill samtala om under höstens dialogprocess.
• Grad av inflytande och delaktighet – kort teoripass från White om olika grader av
inflytande och delaktighet i beslutsprocesser. Tanken var att teorin kan fungera som ett
verktyg för vidare samtal om boendes inflytandenivå i olika detaljfrågor.

Detta första workshoptillfälle gav främst möjlighet att markera starten på en
dialogprocess. I workshopform togs innehållet för höstens dialog upp. Vad vill man
som hyresgäst påverka genom höstens dialog? Vad vill Wallenstam ha dialog kring?
Tre teman berördes:

· Underhåll/standardhöjning, hyresnivå och kontrakt
· Renoveringsförslagets innehåll och valmöjligheter
· Genomförande och evakuering

VÄND

Kvällen avslutades med ett samtal kring grad av inflytande och delaktighet. Både Wallenstam
och samrådsgruppen uttryckte förhoppning om att den ska präglas av ömsesidigt lärande och
respekt, med vetskap om att det vi nu ger oss in i är något nytt som förhoppningsvis kan leda
till något mycket bra. Mot bakgrund av de ämnen som lyftes under workshopen kom vi
överens om att Wallenstam och samrådsgruppen på var sitt håll skulle fundera över vilka
ämnen vi vill samtala om inledningsvis, och något om hur vi tycker att samtalen behöver
föras för att vi ska uppleva dem meningsfulla. Dessa tankar finns möjlighet att skicka in som
input till White inför nästa workshoptillfälle och/eller att ta upp då.
Samtalen förs vidare vid nytt workshoptillfälle inom tre veckor.

FRÅGOR
Ring vår kundsamordnare Malin Strande på tel: 031- 743 96 14 eller e-posta henne på:
malin.strande@wallenstam.se, alternativt vår kundservice på tel: 020-400 100 eller e-post:
kundservice@wallenstam.se
Vänliga hälsningar
Wallenstam

