MEIDÄN
MIKKOLA
VÅRT MIKKOLA
OUR MIKKOLA

HUR SKULLE DU VILJA
UTVECKLA NÄRMILJÖN
MIKKOLA?
Bekanta dig först med dessa anvisningar och fyll därefter i
blanketten på papperets baksida.
Du kan lämna in din idé på finska, svenska eller engelska.

Vänligen beakta följande:
•

Idén måste hänga samman med utvecklingen av närmiljön. Syftet med idén borde
vara att öka trivseln, välbefinnandet eller samhörigheten i området. Idén kan bestå av
en smärre förändring i miljön eller i en verksamhet eller aktivitet.

•

Idén måste gälla utomhusområden där staden äger marken i Mikkola. Stadens
utomhusområden är exempelvis gator, parker, motions- och idrottsområden samt
skolornas och daghemmens gårdsplaner.

•

Penningsumman som finns till förfogande uppgår till 50 000 euro / område, men
kostnaderna för en idé får vara max. 35 000 euro.

•

Idén måste gå att förverkliga under år 2022 och de eventuella underhållskostnaderna
som anknyter till idén ska vara rimliga.

•

Idén ska ingå i stadens befogenheter och fylla säkerhetsföreskrifterna.

•

Idén ska inte gälla normalt underhåll.

•

Mikkolan koulus gårdsplanen utvecklas som ett eget projekt och därför används
medborgarbudgetens pengar inte till denna. Det är ändå möjligt att ordna verksamhet
och aktiviteter på gården.

HÄR KAN DU BERÄTTA OM DIN IDÉ!
Läs först anvisningarna på papperets baksida.
Namn:   					

E-postadress:  

(Vi samlar in dina personuppgifter för kontakt och växelverkan under
medborgarbudgeterings olika faser. Uppgifterna sparas till slutet av år 2022, varefter de
förstörs. Uppgifterna lämnas inte ut för något annat ändamål. Närmare information om
informeringsdokumentet finns på Vanda stads webbsidor.)
Rubrik för idén:
Beskrivning av idén: 		
						

På vilket sätt skulle din idé utveckla närmiljön
och tjäna invånarna i området?

Till vilket av följande teman anknyter ditt bidrag? (Ange ETT alternativ)
O
O
O
O
O

Snygghet 				
Trafik och kommunikationsmedel
Belysning 				
Parker och natur 			
Motion och idrott 			

O
O
O
O
O

Skolornas och daghemmens gårdsplaner
Gatukonst
Evenemang och ledd verksamhet
Samverkan och gemensamma aktiviteter
Andra offentligt uterum, t.ex. öppna platser

Om din idé anknyter till en viss plats ber vi dig gärna närmare ange platsens
adress.  

Idéer som lämnats in i pappersform publiceras anonymt på webbsidan osallistu.vantaa.fi.

