
Program för 

Sveriges Stadsbyggare 2022 
med årskongress
13–14 september i Umeå

• Hur gå från ord till handling 
vad gäller samverkan för håll-
bar stadsutveckling

• Digitalisering och kvantifiering, 
kan vi mäta stad?

• Tillsammansarbete – vägen till 
framgång

Anmäl dig nu!
Klicka här

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare Närhet och Tillsammansarbete mellan kommunen,  

näringslivet, medborgare och platser

Muyi Ibidun/Pixabay

https://axacoair.se/go?XuIip9Qt


11.00 Årsmöte Föreningen Sveriges  
 Stadsbyggare  (även digitalt)

11.30 Registrering och LUNCH

13.00 Välkommen
 Tommie Eriksson, Föreningen Sveriges Stads- 
 byggares ordförande
13.10 Välkommen till Umeå 

Kommunalrådet Janet Ågren (S), ordförande i 
kommunstyrelsens planeringsutskott 

13.30 Närhet mellan kommuner och  
 näringslivet

Intropitch: Varför är det viktigt att vi sam- 
verkar och när ska vi samverka för att nå 
hållbar stadsutveckling? 

Herman Stål, lektor Göteborgs Universitet
Panelsamtal som leds av Fredrik Drotte:

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås stad
AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef 
Luleå
Magnus Stenvall, Affärsutvecklare Umeå energi
Daniel Ödling, Produktionschef NCC
Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör  
Sundsvall
Andreas Huss, koordinator Hållbar Stockholm 
2030

 FIKA OCH MINGEL 

 Närhet mellan kommuner och  
 medborgare

Intropitch: Varför är det viktigt med att inklu-
dera medborgarna? Finns det risker med för 
mycket medborgarinflytande? 

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i 
Västerbotten
Panelsamtal som leds av Fredrik Drotte:
Pernilla Helmersson, samhällsplanerare Umeå
Ida Hillebjörk, Umecom
Sara Gustavsson, kommunikationsstrateg 
Enköping
Sandra Vindelstam, översiktsplanerare  
Västerås stad 
Anette Christoffersson, processledare med- 
borgardialog Piteå kommun

16.00 Stadsvandring – det könade landskapet –  
 hur planerar vi och bygger en stad för   
 alla? Vem har makt och tillträde till det   
 offentliga rummet?
19.00 GEMENSAM MIDDAG MED 
 UNDERHÅLLNING
 Under middagen utdelas priserna till   
 ”Årets Stadsbyggare” och ”Årets Stads-  
 byggnadsprojekt”

Tisdag 13 september Umeå Folkets hus                         Moderator: Fredrik Drotte, ÅWL Arkitekter 

Närhet mellan platser, Närhet mellan människor, Närhet till service och Närhet till arbete och fritid – det skapar 
liv. Det är något som vi som arbetar inom samhällsbyggnadsbranschen arbetar med dagligen. Det är dock inte så 
enkelt alla gånger. Därför tror vi att det är viktigt att få träffa kollegor och utbyta erfarenheter, att få inspiration 
inom ämnet Hur planerar vi och bygger den nära staden.

Vi har i år valt att lägga konferensen i Umeå och den pågår lunch–lunch. 

Konferensen Sveriges Stadsbyggare 2022 ger dig möjlighet till nya kunskaper och nya nätverkskontakter. Innan 
lunch den 13 september har vi en välkomstträff med bland annat föreningens årsmöte. Passa på att redan då 
knyta kontakter med andra stadsbyggare under trevliga former.

Välkommen till Umeå!

Tommie Eriksson, ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare

-12.00

-13.00

-16.00



Onsdag 14 september Umeå Folkets hus                       Moderator: Fredrik Drotte, ÅWL Arkitekter 

08.30 Årets Stadsbyggare
 Årets Stadsbyggnadsprojekt
09.00 Skellefteå – Hur gör man då man ska   
 planera långsiktigt och hållbart men allt  
 måste gå jättefort? 

Enar Nordvik, arkitekt Skellefteå kommun
09.45  FIKA OCH MINGEL
10.15 Parametrisk design, innovation, hållbar  
 stadsutveckling – mäta stad, kan man   
 det?

Inspirationsföreläsning av:

Fredrik Drotte, arkitekt och Affärområdes- 
ansvarig Stadsutveckling ÅWL arkitekter,
Alexander Ståhle, arkitekt och VD Spacescape 
samt forskare på KTH
Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare, RISE.
Indikatorisering av stadsplanering blir allt mer 
populärt och många kommuner använder sig 
av modeller och mätetal för att kvantifiera och 
följa upp stadens hållbara tillväxt.

Kan vi mäta hållbar stadsutveckling?

Vad blir arkitektens, samhällsplanerarens  
roll i framtiden? Är det nödvändigt med 
digitalisering för att klara en allt mer komplex 
planeringsprocess?

Panelsamtal med: 
Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö
Anna Flatholm, stadsarkitekt i Umeå 
Enar Nordvik, arkitekt i Skellefteå 
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås stad

12.00 Avslutning och tack från Tommie och 
 föreningen – LUNCH OCH HEJ DÅ



Tid och plats
Den 13 – 14 september 2022 i Umeå.
Umeå Folkets hus, Skolgatan 59, 903 29 Umeå,  
tfn. 090-15 62 00

Avgift 
Medlemmar 3 600 kr   
Icke medlemmar 4 200 kr   
Medlemmar under 30 år samt pensionär 1 800 kr  
Alla priser exkl. moms.

Vill Du bli medlem?  
I medlemsavgiften, som är 300 kr, ingår bl a en prenumera-
tion på föreningens tidskrift Stadsbyggnad. Bli medlem först 
på  www.sverigesstadsbyggare.se och gå sen vidare med din 
anmälan till konferensen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 12 augusti 2022. Gå in på  
www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här för att  
komma direkt till anmälningssidan.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura.

Hotell 
Vi rekommendera hotellet U&Me. Storgatan 46, 903 26 Umeå 
Pris för logi i enkelrum är från 1288 kr inkl moms.
För att få vårt pris anger ni koden: Stad22

Vi har inte reserverat några rum utan det är först till kvarn 
som gäller!
Du bokar ditt rum enklast via denna länk:
https://umehotel.nitesoft.se/units/
Önskar ni få login fakturerad måste ni meddela fakturerings-
adress i god tid före ankomst.
Kontaktuppgifter: Blå huset, Storgatan 46, 903 26 Umeå, 
e-post info@blahuset.nu 

Årsmöte
Är du medlem och bara vill delta på årsmötet utgår ingen 
avgift.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 12 augusti men kan överlåtas 
till annan person inom organisationen. Avanmälan görs skrift-
ligt till  konferens@sverigesstadsbyggare.se

Information
Frågor om konferensens innehåll besvara av Malin Lagervall, 
e-post:  malin.lagervall@umea.se

Övrig information: Kansliet på Föreningen Sveriges  
Stadsbyggare, e-post: info@sverigesstadsbyggare.se  

Allmän information

Välkommen med Din anmälan!
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