VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN

Förtätning av städer
Förtätning av städer är en trend idag och en stor utmaning för alla parter.
Det är i städerna som både den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen sker.
Stadens täthet och många mötesplatser skapar nya branscher och flera jobb, bättre
utbildning och kultur. Överallt är utmaningen att bygga goda livsmiljöer för alla.
Kommunerna har ett ansvar för det gemensamma rummet i staden i samverkan med
andra aktörer.
På denna endagskonferens pratar vi främst om de utmaningar som kommunerna står
inför, vad kommunen kan göra och även vad staten behöver tänka på.
Datum.

Tisdag den 9 juni 2015, kl 10.00 – 16.00

Plats.

SKL, Hornsgatan 20, plan 12, Stora Hörsalen

Målgrupp

Aktörer inom stadsutvecklingsområdet

Kostnad

1 900 kr inkl lunch och fika, exkl moms
950 kr exkl. moms för deltagande via webbsändning.

Anmälan och
information

Anmälan görs via denna länk eller på SKL:s hemsida www.skl.se
Information om konferensen och kontaktperson:
Eva Hägglund, tfn 08-452 78 67 eller eva.hagglund@skl.se
Frågor om anmälan, kontakta:
Konstella, tfn 08-452 72 86, eller konferens@konstella.se
Välkommen!

PROGRAM
09.00

Morgonfika

10.00

Välkommen
Vilka utmaningar står vi inför i kommunerna?
Moderator, Eva Hägglund, SKL

10.10

Samordna bebyggelse och trafik
Stadsmiljöavtal och Sverigebygget, när planerar och när förhandlar vi?
Cecilia Mårtensson, SKL
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10.30

Bygga nya bostäder och ta hand om de gamla
Bostäder för alla, att bygga tätt, klimatanpassat och energieffektivt är det möjligt?
Anna-Bie Agerberg, SKL

10.50

Utmana bilnormen
Kan gång-, cykel- och kollektivtrafik bli normgivande i planeringen?
Emma Bonnevier, SKL
Bensträckare

11.15

Utveckla stadsrummet attraktivt
Hur kan vi samfinansiera, skapa identitet och goda livsmiljöer i stadsrummet?
Eva Hägglund och Kerstin Blom Bokliden, SKL

11.40

Utveckla social sammanhållning
Hur utvecklar vi mötesplatser för integration, folkhälsa och jämställdhet?
Filippa Myrbäck och Birgitta Andersson, SKL

12.00

LUNCH

13.00

Textilarvet bygger attraktivitet i Borås
Tomas Rossing, stadsarkitekt, Borås stad

13.30

Malmös sociala sammanhållning
Ella Swahn, planarkitekt, Malmö stad

14.00

Umeås stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret
Tomas Strömberg, planchef, Umeå stad

14.30

Fika

15.00

Plattform hållbara städer
Hans Gustafsson, projektledare, Boverket

15.30

Paneldiskussion
Inleds med slutsatser från skriften ”Förtätning av städer – trender och utmaningar” som
delas ut på konferensen.




16.00
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Håller du med om utmaningarna vi presenterat?
Saknar du några utmaningar?
Vad är viktigast att gå vidare med?

Avslutning

