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et händer mycket spännande kring Forsåker och alla vi som
arbetar i projektet ser fram emot att få dela det med dig. 2016
började på bästa tänkbara sätt när kommunfullmäktige i Mölndal
godkände planprogrammet för den framtida stadsdelen och nu lanserar vi
äntligen vårt dialogarbete Feedback Forsåker. Det och lite till ska du få läsa
om i det här brevet!

FÖR MER INFO

FORSÅKER.SE

FEEDBACK FORSÅKER

DINA TANKAR ÄR VÅR INSPIRATION

Forsåker är ett av de större byggprojekten i Västsverige
och det finns ett stort intresse kring utvecklingsprocessen.
Vi som jobbar med projektet vet att det dyker upp frågor
och funderingar längs vägen (kanske till och med en gnutta
oro?). Därför vill vi bjuda in och göra dig delaktig i
utveckling av det framtida Forsåker.
2016 kommer vi att finnas tillgängliga för att berätta
mer om projektet och svara på dina frågor. Under namnet
Feedback Forsåker anordnar vi Forsåkerträffar och håller
öppet hus för att samla in friska idéer som hjälper oss att
skapa en hållbar stadsdel i linje med vår vision!

Notera att vårt arbete med att samla in synpunkter och idéer
inte är någon formell process, vilket innebär att allting inte
kommer att besvaras personligen. Men all feedback vi får in
kommer att användas som inspiration i vårt arbete framåt.
Din åsikt kommer därför hjälpa oss att bredda perspektiven
och våga tänka annorlunda.
Om du inte har möjlighet att närvara vid våra möten går
det utmärkt att höra av dig på feedback@forsaker.se
Vill du få den senaste informationen om projektet? Anmäl
dig till vårt nyhetsbrev på forsåker.se/nyhetsbrev eller
följ ”Forsåker” på Facebook.

DET ÄR VI SOM BYGGER FORSÅKER

Utvecklingen av Forsåker styrs av MölnDala Fastighets AB och Mölndals Stad. Dessa ingår i ett konsortium
tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.
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KOMMANDE TRÄFFAR
FORSÅKERTRÄFF

ÖPPET HUS

RUNDVANDRING

ÖPPET HUS

3 maj kl 14–16 samt 18–20 på
Lilla Götafors. Vi delar med
oss av vårt pågående arbete
och besvarar dina frågor.

9–12 maj kl 12–16 i vår
dialoglokal Forsåker
Workspace. Vi öppnar upp
vår lokal och du kan träffa oss
som jobbar med projektet.

10 maj kl 17–19. Vi utgår från
Forsåker Workspace, visar
runt i området och bjuder
på korv med bröd. Vi kör två
parallella visningar och det
är först till kvarn som gäller!

31 okt–4 nov kl 12–16
på Forsåker Workspace.
Vi öppnar upp vår lokal
och du kan träffa oss som
jobbar med projektet.

PLATSER

Forsåkerträffen äger rum på Lilla Götafors, Götaforsliden 15 i Mölndal.
Forsåker Workspace, där övriga träffar sker, har adressen Privatvägen 1 (södra infarten till området).

PLANPROGRAMMET ÄR GODKÄNT

Den 24 februari i år fick vi det glada beskedet
att kommunfullmäktige i Mölndal har godkänt
planprogrammet för Forsåker. Planprogrammet
lägger fast principer för kommande utveckling av
området och har till syfte att samla in synpunkter
för att kommunen ska få ett bättre beslutsunderlag.
Godkännandet innebär att vi kan ta nästa steg och
påbörja arbetet med detaljplanerna. En detaljplan
är det dokument som reglerar och bestämmer hur
marken och vattnet inom ett område får användas,
vilka riktlinjer som gäller för bebyggelse samt
avgör vilka typer av verksamheter som får finnas.

VÅR VÄRDEGRUND:
ÖPPENHET, FÖRSTÅELSE,
FEEDBACK

VÅR VISION:
FORSÅKER SKA BLI EN
KRAFTKÄLLA. EN ENERGIGIVANDE LIVSMILJÖ
OCH ETT SPÄNNANDE
BESÖKSMÅL SOM BINDER
SAMMAN MÖLNDALS
STADSKÄRNA.

DET ÄR VI SOM BYGGER FORSÅKER

Utvecklingen av Forsåker styrs av MölnDala Fastighets AB och Mölndals Stad. Dessa ingår i ett konsortium
tillsammans med byggbolagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.

