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Välkommen till Vivalla och kvarteret med
egen arbetskonsulent!
Som en del i den långsiktiga utvecklingen av Vivalla, Örebros största
stadsdel, satsar ÖBO på förnyelse av Visgatan. Under projektnamnet Mitt
Gröna Kvarter ska ÖBO i nära samarbete med de boende utveckla kvarteret.
ÖBO vill skapa en stadsdel med personliga kvarter, med hus och gårdar som
ser olika ut. I fokus står också att göra befintliga hus mer energieffektiva. Det
handlar om att bygga en hållbar boendemiljö för framtiden, såväl ekonomiskt
och ekologiskt som socialt. För detta har ÖBO också erhållit stöd från
Delegationen för Hållbara städer.
Under de senaste månaderna har det pågått ett intensivt arbete med att
samla in synpunkter från de boende i kvarteret. Genom öppna möten i
kvarteret, arbetsgruppsträffar, webbaserade kundpaneler och en mängd andra
metoder har de boende haft möjlighet att lämna sina synpunkter på
förändringsarbetet. En sammanställning av dessa lämnades till de fyra
arkitektkontor som fått i uppdrag att ta fram idéskisser på Visgatans framtida
utformning. Arkitekterna har utifrån ÖBOs och hyresgästernas synpunkter
arbetat fram fyra mycket olika idéskisser. Dessa finns nu att se på plats i
kvarteret. Nu fortsätter arbetet med att utveckla de här idéerna i samtal
mellan de boende och ÖBO för att komma fram till konkreta förslag för att
skapa framtidens attraktiva och hållbara boendemiljö.
Samarbete med arbetsförmedlingen
Som en del i arbetet med Mitt Gröna Kvarter är vi nu också glada att i
samarbete med Arbetsförmedlingen kunna presentera ett nytt koncept som vi
kallar för "Boendebyggande". Vi vill hitta sätt för arbetslösa boende att delta
praktiskt i själva ombyggnationen av kvarteret och på så sätt bidra till att fler
på sikt får möjlighet till arbete. Arbetsförmedlingen blir under projekttiden en
lokal aktör på plats i kvarteret och kommer att samverka med andra lokala
verksamheter såsom Jobbpunkt Väst och Dynamo.

Välkommen till Visgatan på torsdag den 9 juni, kl 15.30
Den 9 juni kl. 15.30 är du välkommen att träffa ÖBO och Arbetsförmedlingen
på plats i kvarterslokalen på Visgatan4 A. Då kommer du få höra mer om
förnyelsearbetet inom Mitt Gröna Kvarter och hur detta kan skapa fler jobb.
Vi bjuder på grön fika!
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta Peter Hjalmarsson, ÖBOs disktriktschef i Vivalla, 0707-19
45 82.

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god
boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig,
uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.
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