
 

 

Viziuni comune pentru districtul dintre Expo și stadion 

Proiectul pilot al cartierului Jakomini Süd 

Orașul Graz și cartierele sale sunt în continuă schimbare. Și în Jakomini, schimbările vor deveni vizibile în viitor, 
cu accent pe Conrad-von-Hötzendorf-Straße. 

Orașul Graz și cartierul Jakomini sunt în continuă schimbare. Se preconizează că schimbările vor fi vizibile în 
special în zona dintre centrul expozițional și stadion. 

Pentru orașul Graz, aceasta este o ocazie pentru a arunca  o privire folosind noul instrument de planificare asupra 
viitorului acestui cartier împreună cu locuitorii, utilizatorii și antreprenorii. Obiectivele de planificare deja definite 
ale orașului ar trebui să fie explicate în mod cuprinzător în diverse activități și evenimente ca parte a procesului 
de participare a cetățenilor și discutate în detaliu împreună pentru locații specifice. În cadrul schimbului cu 
diferite grupuri, vor fi luate în considerare subiecte precumpasajele, spațiile publice deschise și verzi și 
infrastructura socială. Unde se află punctele forte și potențialele, unde se află punctele slabe și deficitele din 
district. În cele din urmă, declarația de misiune districtuală include orientarea coordonată a dezvoltării viitoare. 
Acesta grupează, face vizibile interesele și actorii. 

Declarația de misiune a cartierului permite orașului să includă aspecte care sunt importante pentru diverși actori 
implicați în dezvoltarea districtului în viitoarele proiecte urbane și, de asemenea, să le abordeze în concursurile 
de planificare. 

Cine poate participa? 

Suntem bucuroși dacă cât mai mulți locuitori și utilizatori ai cartieurlui profită de ocazie și ne dau indicii pentru 
dezvoltarea viitoare în mediul dvs. de viață. 

Cum puteți participa?  

Noi, echipa de la biroul de planificare urbană și de la departamentul de dezvoltare urbană, vom fi prezenți în 
cartier în perioada martie-iunie 2023 cu diverse oferte. Profitați de una dintre numeroasele oportunități de a 
intra în conversație cu noi. 

Invitație: 

Atelier deschis „Prezentarea intermediară a modelului districtual Jakomini Süd “: Aveți ocazia să 

discutați cu noi rezultatele inițiale și să obțineți informații despre modelul districtual.  

 Miercuri, 31.05.2023, de la 17:30 până la 20:30, BORG Monsberger – Monsbergergasse 16 

Oferim la fața locului servicii de îngrijire a copiilor începând de la vârsta de 3 ani. 

Evenimente anterioare: 

Prezentare generală a programului:  

Eveniment de lansare: Prezentarea proiectului și primul schimb de idei despre cartier 

 Miercuri, 15.03.2023, Începere: 18:00, BORG Monsberger - Monsbergergasse 16 
Oferim servicii de îngrijire a copiilor la fața locului pentru acest eveniment.  

Plimbări prin cartier: Plimbați-vă prin district împreună cu echipa de planificare urbană și direcția de planificare 
urbană și discutați despre preocupări și sugestii. Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem!  

 Miercuri, 19 aprilie 2023, începând cu ora 16:00, punct de întâlnire: Bertha-v.-Suttner-Platz 
(Vă rugăm să vă înregistrați labuergerinnenbeteiligung@stadt.graz.at) 

 Marți, 9 mai 2023, începând cu ora 16:00, punct de întâlnire: Bertha-v.-Suttner-Platz 
(Vă rugăm să vă înregistrați la buergerinnenbeteiligung@stadt.graz.at)  

Puncte de întâlnire pentru cafea: La o ceașcă de cafea, așteptăm cu nerăbdare să vă vorbim despre sugestiile 
și preocupările dvs. 

 Vineri, 17.03.2023, între orele 15:00 și 17:00, în piața Bertha v. Suttner Platz  
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 Sâmbătă, 01.04.2023, între orele 9:00 și 11:00, la Bauernmarkt de la gara Ostbahnhof 

 Vineri, 14.04.2023, între orele 15:00 și 17:00, în piața centrului Expozițional 

 Vineri, 21. 04. 2023, între orele 15:0 și 17:00, la parcarea Hofer, Conrad-v.-Hötzendorf Straße 161 

 Vineri, 05.05.2023, între orele 15:00 și 17:00, în parcarea Spar, Conrad-v.-Hötzendorf Straße 99a  

Puncte de informare: Vizitați-ne  

 Miercuri, 29.03.2023, între orele 14:00 și 16:00, în SMZ Jakomini, Jakominigürtel 1 

 Joi, 30.03.2023, între orele 17:00 și 19:00, în centrul cartierului Café Jakomini, Conrad-v.-Hötzendorf 
Straße 72 

 Joi, 27.04.2023, între orele 17:00 și 19:00, în centrul cartierului Café Jakomini, Conrad-v.-Hötzendorf 

Straße 72 

 Miercuri, 17.05.2023, între orele 14:00 și 16:00, în SMZ Jakomini, Jakominigürtel 1 

Participarea copiilor: Biroul pentru copii - Lobby-ul pentru persoanele cu vârsta de până la 14 ani analizează, 

împreună cu copiii, rețeaua de trasee, zonele de joacă, piețele și spațiile verzi din cartier. Vor fi trei plimbări 

pentru diferite grupe de vârstă în mai și iunie 2023.  

 Plimbare în familie cu copii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani: Marți, 16.05.2023, începând cu ora 15:00, 
punct de întâlnire: Centrul districtual SMZ Jakomini 

Informații și înregistrare vă rugăm să contactați biroul pentru copii:  În Katja Hausleitner, 
katja.hausleitner@kinderbuero.at, 0316 90370 183 

Există o oportunitate de a ridica probleme online? 

Până la 10 mai 2023, puteți trimite  informații și sugestii pentru declarația de misiune districtuală la 
www.mitgestalten.graz.at. De asemenea, ne puteți trimite sugestiile dumneavoastră prin e-mail la 
buergerinnenbeteiligung@stadt.graz.at  
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