Program för
Stadsbyggnadsdagarna 2020
11–12 mars 2020 i Borås
Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Attraktiva städer för mångfald och hållbarhet

• Är vårt stadsbyggande
välkomnande för alla?
• Från bristande självkänsla
till bäst i Sverige!
• Kampen om ytan i framtidens
gaturum!
• Omvärldsspaning och nätverkande!

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Borås stad

Stadsbyggnadsdagarna riktar sig till Dig som arbetar med eller är intresserad av stadsplanering, arkitektur, trafik,
hållbarhet och samspelet mellan dessa områden.
Stadsbyggnadsdagarna 2020 tar upp frågor kring hur vi får en stad som är attraktiv och välfungerande för alla
generationer och inkomstnivåer, och som gynnar mångfald och hållbarhet. Hur använder vi barnperspektiv i
planeringen? Hur påverkas vi av stadens segregation och hur kan vi motverka den? Hänger vi med i samhällets
snabba förändringar? Vi får också ta del av goda exempel från olika delar av landet.
Välkommen till en spännande konferens där du får kunskap om vart vi är på väg, möjlighet att träffa och nätverka med
de som arbetar med stadsbyggnadsfrågor från olika perspektiv. Här bjuds möjligheter till diskussion och inspiration.
Välkommen till Borås!
Föreningen Sveriges Stadsbyggares kommittéer för;
Tid: 11–12 mars 2020
Hållbar samhällsbyggnad • Stadsbyggnad • Trafik
Plats: Borås kongress

Kvällen före konferensen – Tisdag 10 mars – Välkomstmingel i Orangeriet
18.00–
20.00

Välkommen till Borås – Från bristande självkänsla till bäst i Sverige
Fastighetsägare och handeln samverkade med Borås Stad för att skapa ”Attraktion & Lust” i Borås City.
Vi berättar hur vi lyckades.
Värdar: Bengt Himmelmann, chef för Strategisk samhällsplanering, Borås Stad,
Bertil Sparf, advokat i Borås, Helena Alcenius, VD Borås TME AB

Dag 1 – Onsdag 11 mars Lokal: Kongressalen på Borås kongress
9.30
10.00

10.05

10.20
10.30

11.00

Kaffe och macka – registrering
Välkomna till Stadsbyggnadsdagarna 2020
Föreningen Sveriges Stadsbyggare hälsar
välkommen.
Moderator Sarit Monastyrski
Välkomna till Borås – Staden i ständig 		
förändring
Kerstin Hermansson,
Kommunalråd för fysisk samhällsplanering,
Richard Mattsson, stadsarkitekt och Fredrik
Hjelm, stadsantikvarie, Borås Stad
Rundabordssamtal
Hur hanterar vi mikromobilitet och andra
förändringar i transportsystemet?
Just nu händer många samtidiga förändringar
i trafiken. Hur skall vi få plats, och ökar eller
minskar trafiken?
Christer Ljungberg, VD, Trivector AB
Hållbar stadsbyggnad – Så här formar vi en
stad för alla
Vad kan vi som medborgare kräva av vår fysiska miljö? Vilka kvaliteter behöver finnas och
hur kan stadsplanering verka för att tillgodose
dessa? Vilka kvaliteter och behov kräver ytor
och vad händer när dessa ytor krymper eller
prioriteras bort?
Emelie Brunge, landskapsarkitekt LAR/MSA,
Nyréns arkitektkontor

11.40
12.00

12.30
13.30

14.00

14.30

Rundabordssamtal
Vad kan vi lära av de kommuner som 		
redan tillämpat barnkonventionen?
Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen
svensk lag vilket innebär att barnets bästa
ska vara vägledande i beslut som rör barnet.
Men vad betyder det för stadsplaneringen?
Hur kan man beakta barnrättsperspektivet?
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
LUNCH
Borås resa – Vad har förändrats sedan 		
80-talet?
Hur vår största motgång blir vår största tillgång.
Richard Mattsson, stadsarkitekt och
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, Borås Stad
Borås Framgångsfaktorer – Så lyckades vi
bli bäst i Europa på tillgänglighet
I visionen Borås 2025, uttrycks tankar om
invånares delaktighet och inflytande över
Borås utveckling. I december 2014 utsågs
Borås till vinnare av Access City Award, ett
pris som EU-kommissionen delar ut till en
stad som gjort stora insatser när det gäller
tillgänglighet.
Lena Mellbladh,
tillgänglighetskonsulent, Borås Stad
Rundabordssamtal

14.45

15.15
15.45

JämtJämlikt – Rum för alla i staden!
Många offentliga platser uppfattas som
ojämlika och otrygga. Vi vill uppnå attraktiva
och inkluderande stadsrum för alla genom
att skapa ett etablerat och erkänt verktyg för
oberoende certifiering inom stadsutvecklingsprocesser.
Cecilia Fredriksson, Samhällsplanerare,
Helsingborgs stad och Vesna Vasiljkovic,
Arkitekt och Kontorschef, Tengbom Arkitekter
FIKA
Socioekonomisk studie och social investeringsfond
Sundsvalls socioekonomiska studie och arbete
med sociala investeringar. Ett strukturerat
arbete för att minska framtida utanförskap
bland barn och unga.
Marlene Svensson, processledare för sociala
investeringar, Sundsvalls kommun

16.15
16.30

Rundabordssamtal
Det ena ger det andra – Om segregation
och rumsliga motpoler
Vad betyder det att staden är segregerad
och vad gör segregationen med oss? Föredraget handlar om hur vi kan förstå segregation som något mellan innanförskap och
utanförskap.
Jonas Lindström, Fil. Dr. i sociologi och lektor
i socialt arbete, Södertörns högskola

17.00

Slut på dag 1

18.30

Välkomstdrink och guidning i Textilmuseet

19.30

Middag på restaurang The Food Company
Efterrätt, kaffe och kvällsmingel i
Pumphuset

Dag 2 – Torsdag 12 mars Lokal: Chanel på Borås kongress
08.30

09.15
09.30

12.00
13.00

Kraftsamling för en mer hållbar stadsdel –
Sjöbo i Borås
Borås Stad bedriver en innovativ och förvaltningsövergripande satsning med ambitionen att få stadsdelen Sjöbo att bli ett
välkomnande och tryggt område. Projektet
Kraftsamling Sjöbo har skapat förutsättningar
för delaktighet och invånardriven aktivitet.
Pia Essunger,
utvecklingsledare folkhälsa, Borås Stad
Introduktion till studiebesök
Studiebesök
Vilket du väljer ska anges då du anmäler dig
till konferensen.
Närmare information om respektive studiebesök hittas i anmälan.
1. Stadsvandring – Besök i stadshuset Borås.
2. Bomässeområdet Hestra Parkstad, Nordisk
Bostadsutställning 1994.
3. Växande stad kräver bättre teknisk
infrastruktur, Sobacken.
4. Gässlösa, omvandling av industriområde
till levande stadsdel.
LUNCH
Aktuellt från SKR
Vad ser SKR för aktuella frågor som påverkar
kommunerna inom planerings- och miljöområdet?
Kristina Isacsson, expert planering och byggande, Sveriges Kommuner och Regioner

13.30

14.00

14.30
15.00

15.45

16.00

En ö för rörelserikedom
I en tid där ökat stillasittande orsakar många
stora folkhälsosjukdomar finns anledning
till stor oro. I Umeå har man valt att “spetsa”
ett nytt stadsdelsprojekt med inriktningen
rörelserikedom.
Anna Löfqvist, affärsledare bostäder och
Helen Nilsson, mark- och exploateringschef,
Umeå kommun
Gårdsten 2025
Gårdsten i Göteborg – Från särskilt utsatt till
särskilt uppskattat område. Samhällsbygget
Gårdsten från 1997 till 2025
Michael Pirosanto, VD, Gårdstensbostäder AB
FIKA
Tradition eller innovation?
Samhället står under ett förändringstryck
som vi inte sett maken till sedan industrialismens genombrott. Vi som utvecklar det
måste bestämma oss. Skall vi göra mer av
samma eller något helt annat?
Troed Troedson, analytiker, Paradigmmäklarna
Reflektioner och summering –
Vad tar vi med oss hem?
Avslutning med fika

Allmän information
Tid och plats
Den 11–12 mars 2020 i Borås
Borås Kongress, Akademiplatsen 2, 503 32 Borås
Konferensen börjar kl. 9:30 med registrering
och avslutas dag två klockan 16:00
Avgift
Medlemmar 5 500 kr exkl. moms
Icke medlemmar 6 500 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 2 750 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer 2 750 kr exkl. moms
Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30%
rabatt på konferensavgiften. I konferensavgiften ingår
måltider samt studiebesök
Vill Du bli medlem? Bli medlem på
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.
Anmälan
Anmälan görs online senast den 11 februari 2020
För att komma till anmälningslänken, klicka här eller
gå in på www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter den 11 februari 2020 men
kan överlåtas på annan person.
Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på Scandic Plaza och
Comfort Hotel Jazz. Bokning och betalning görs direkt
till respektive hotell. Först till kvarn principen gäller.
Rummen på Scandic Plaza kostar för enkelrum 1540:-/
rum/natt ink moms, dubbelrum 1 740:-/rum/natt inklusive moms och frukost. Bokning sker på hemsidan:
https://www.scandichotels.se/boras, ange bokningskoden BSTA110320. Tel. 033-7858200.
Rummen på Comfort Hotel Jazz kostar för enkelrum:
1350 inkl. moms, dubbelrum: 1450 inkl. moms och
frukost. Du bokar via epost co.jazz@choice.se eller
tel. 033–799 45 00, ange bokningskoden Föreningen
Sveriges Stadsbyggare.
Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 11 februari men
kan överlåtas på annan person inom organisationen.
Avanmälan måste ske skriftligt till
konferens@sverigesstadsbyggare.se
Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
Anders Bylund, tel 0920 – 45 42 33,
anders.bylund@lulea.se
Övrig information: M&M Mötesledarna, tfn 08–33 10 00,
konferens@sverigesstadsbyggare.se

Välkommen med Din anmälan!

