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Byn mitt i samhället ™
Byn mitt i samhället är en metod för att inspirera och utbilda människor att lösa sina
bostadsbehov tillsammans. Vi vill genomföra ett kooperativt självbyggarprojekt på
Kogsta 1:40-1:43, Örns väg i Häggenås – och alla är välkomna att hjälpa till!

ÖPPET MÖTE

om byggmöjligheter och lokal service i Häggenås
onsdag 27 mars kl 18:30-21 • caféet, Häggenås sporthall
Jonas Andersson, Häggenås Intresseförening samt John Book, 		
Häggenås Sportklubb hälsar välkommen och berättar om utvecklingsfrågor som föreningarna vill lyfta. Tack vare starkt lokalt engagemang och
aktiva medlemmar vann Häggenås utmärkelsen Årets By 2018.
Magnus Andersson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden berättar om Östersunds kommuns nya budgetstrategi att fördela satsningar på
kommunal service, infrastruktur och bostadsbyggande i kommunen.
Ingrid Mars, näringslivsutvecklare presenterar Östersunds kommuns
landsbygdsstrategi, serviceplan och lokala servicepunkter. Bra service är
en faktor som gör bygden och fastigheterna attraktiva.
Solveig Gyllenhammar, SV och Smice Odlingsakademin bjuder in till
SV:s cirkelledarutbildning och en grupp som planerar för odling på Örns
väg. Läs mer: sv.se/odlingsakademin
Karin Johansson, Akrajol berättar om Byn mitt i samhället och projektet
att bygga bostäder på Örns väg.

Kom, ställ frågor, ge synpunkter. Fri entré. Varmt välkomna!
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i samarbete med

Vision för Örnnästet
• Hyresrätter och ägda bostäder
• Ställplatser, attefallare och parhus
• Servicehus, trädgård, verkstad
• Bygga själv tillsammans
• Dela på resurser och ansvar
• Trä, naturmaterial, diffusionsöppet
• Återbruk, delningsekonomi
• Projekt i flera etapper

Cirklar, volontärer, praktik
• Byggruppen
• Service & Transport
• Information & IT
• Utemiljö & Växter

Syften
• Sänka tröskeln för självbyggare
• Starta flyttkedjor
• Fler bostäder
• Empowerment
• Kunskapsförmedling
• Gemenskap - större socialt nätverk
• Bättre nyttjande av resurser

Om Hållbart Byggnätverk
Hållbart Byggnätverk grundades
2016 och är ett öppet och informellt
samarbete mellan privatpersoner,
fastighetsägare, företag och organisationer. Vi har basen i Jämtlands län.
Byggnätverket arrangerar workshops, studiebesök och mer. Följ
fb.com/byggnatverket för officiella
event, fb.com/groups/aktivhus.nu
för nyhetsflöde om att bygga och bo
hållbart, läs byggnätverkets rapport
2018 hos byggklubben.se och gå
med i fb.com/groups/byggklubben

