
Tillsammans skapar 
vi drömmarnas 
Helsingfors. 
OmaStadi.
Vad skulle göra staden bä� re � r oss alla? 

OmaStadi är Helsingfors sä�  a�  genom-
� ra den deltagande budgeteringen. På 
OmaStadi får helsingforsarna komma 
med idéer och bestämma hur staden ska 
använda 8,8 miljoner euro. 

Lämna din idé 5.10–25.10.2020 på 

OmaStadi.hel.� 
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Idéer
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bearbetar man 
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