
Hej! Här kommer information om onsdagens dialogmöte i Tyringe. Vi 

kommer att inleda mötet med en tillgänglighets- och trygghetsvandring på

orten, samling klockan 17 vid skolexpeditionen. Efter vandringen 

återsamlas vi i skolans aula för ett informationspass. Det kommer inte att 

ges tid för frågor under själva informationsdelen, utan för varje 

programpunkt ska det finnas en monter/bord där medborgaren kan ta del 

av ytterligare information och föra en dialog med berörda tjänstemän och 

förtroendevalda.

 
Detaljerat schema:

•       Tillgänglighets- och trygghetsvandring klockan 17-18

–      Trafiksituationen vid Multihallen (Mats Svensson och Veronica

Haagen, tekniska förvaltningen)

–      Turbinen 1 (Alexander Lindahl, SBK)

–      Bödkaredalen (Lars-Erik Williams, SBK)

 
•       Informationspass kl. 18-19

–      Inledning (Pär P och Cecilia M-A, KLK)

–      Framtidsplanering (Gertrud Richter, SBK)

–      Befolkning- och bostadsutveckling (Fredrik Nilsson, SBK)

–      Strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen (Annika 

Andersson, omsorgsförvaltningen)

–      Solceller och energieffektivisering (Caroline Wendel, 

miljökontoret)

–      Kommunens fibersatsning (Pernilla Rydmark, KLK)

–      Information om den avslutande dialogdelen (Cecilia M-A, 

KLK)

 
•       Dialog (cafémodellen) kl. 19-20

 
Här nedan finner du en lista på de personer som kommer att 

närvara vid mötet. Dessutom kommer det att finnas representanter 

från tekniska nämnden och byggnadsnämnden.

 
Gata, trafik och park

•       Mats Svensson                                        

Förvaltningschef                        Tekniska förvaltningen

•       Marcus Christiansson                            

Avdelningschef                          Tekniska förvaltningen

•       Veronica Haagen                                     Trafikingenjör

                            Tekniska förvaltningen

 
Utbildning och barnomsorg 



•       Eva Andersson                                         

Förvaltningschef                        Barn- och utbildningsförv.

 
Omsorg, stöd och hjälp

•       Annika Andersson                                  

Omsorgschef                               Omsorgsförvaltningen

                                                     
Uppleva och göra

•       Anders Rosengren                                 

Kulturchef                                     Kulturförvaltningen

 
Kommun och politik

•       Bengt-Arne Persson                              

Kommunchef                              Kommunledningskontoret

•       Lena Wallentheim                                  

Kommunalråd                             Kommunledningskontoret

•       Pär Palmgren                                            Kommunalråd

                            Kommunledningskontoret

•       Robin Gustavsson                                   

Kommunalråd                             Kommunledningskontoret

 
Integration i samhället

•       Annika Karlsson                                       

Enhetschef                                   Kommunledningskontoret

 
Bygga, bo och miljö

•       Gertrud Richter                                       

Planchef                                        Stadsbyggnadskontoret

•       Robert Samuelsson                                

Avdelningschef                          Stadsbyggnadskontoret

•       Fredrik Nilsson                                         GIS-

utvecklare                           Stadsbyggnadskontoret

•       Linnéa Björk                                              

Landskapsarkitekt                     Stadsbyggnadskontoret

•       Alexander Lindahl                                   Planarkitekt

                                Stadsbyggnadskontoret

•       Lars-Erik Williams                                    

Kommunekolog                         Stadsbyggnadskontoret

•       Caroline Wendel                                     Energi- & 

klimatrådgivare       Miljökontoret

 
 

I den bifogade filen finner du pressmeddelandet som vi skickade ut i maj 

månad om satsningen på dialogresan. Huvudsyftet med medborgardialog 



är att skapa en effektiv, demokratisk och lärande kommun. Här kan du läsa

mer om principer och vägledning för medborgardialog i Hässleholms 

kommun: https://www.hassleholm.se/download/18.3d3dc07514c98ec6eab1

fba7/1429014669514/Principer%20och%20v%C3%A4gledning%20f

%C3%B6r%20medborgardialog.pdf.

 
 
Med vänlig hälsning

Cecilia Müllern-Aspegren
Verksamhetsutvecklare

Kommunledningskontoret
Tfn/mobil: 0451-26 71 96
cecilia.mullern-aspegren@hassleholm.se
www.hassleholm.se
______________________________

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm
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