Från galen
idé till social
innovation

Inspirerar till möten
och rörelse för en bättre
framtid. Tillsammans.

Allt började 2015 med två mammor som ville
bygga en idrottshall till barnen i Stöcke. Hur
svårt kunde det vara?
Men varför nöja sig med det när bygden
också saknade en mötesplats? Ambitionerna
växte i samma takt som engagemang och
arbetsgrupp.
Visionen blev till en rörelse och snart också
en ekonomisk förening med ett tydligt mål:
att skapa en arena för hela bygden att samlas
kring och mötas i. Idén om Mötesplats Stöcke
var född.
Vägen blev krokig och resan lång men att ge
upp fanns aldrig på kartan. Motgångarna till
trots kämpade gruppen vidare mot det hägrande målet. Och det lönade sig.
Nu är vi igång och bygger den efterlängtade
mötesplatsen och ett nytt kapitel av Stöckebygdens historia har påbörjats.

En unik pilotanläggning
Hela anläggningen, både själva byggnaden men
också verksamheterna som bedrivs i den, ska
genomsyras av ett övergripande hållbarhetstänk
med hänsyn tagen till samtliga tre hållbarhetsdimensioner - ekologisk, social och ekonomisk.
Såväl interiör och exteriör som utomhusmiljö
kommer att utformas och anpassas för att på
bästa sätt främja spontanidrott och rörelserikedom och Mötesplats Stöcke blir den första

offentliga anläggningen i Sverige som är byggs
med detta fokus.

Med hållbara material, genomtänkta dispositioner av ytor, effektiv samordning av verksamheter
och smarta tekniska lösningar kommer Mötesplats Stöcke att bli ett föregångsexempel när
det gäller utveckling och uppförande av liknande
anläggningar.

Mötesplats Stöcke är resultatet av bygdens
gemensamma önskningar och behov. Den är
skapad för och av sina besökare, med hjärtat
för hjärtat.
Det är ett dynamiskt, flexibelt och modernt
allaktivitetshus på 2 500 kvadratmeter och en
inspirerande utomhusmiljö med plats för idrott
och lek, för service och handel och för kultur,
evenemang och aktiviteter.
Men framförallt en plats för gemenskap och
glädje.

Vi ses!

För mer information om Mötesplats Stöcke besök www.stockebygden.se eller kontakta
projektledare Maria Bergstén på telefon 073-037 57 44.

