Välkomna till en konferens om det aktuella ämnet krympande
städer och kommuner. Vi har bjudit in de mest intressanta
talarna från Sverige och Tyskland, det land som just nu leder
utvecklingen i området. Vi kommer att diskutera fall i Sverige,
se exempel på goda åtgärder, och jämföra olika strategier.
Konferensen syftar till att skapa en dialog och ett utbyte av
erfarenheter mellan alla involverade i frågan.

INBJUDAN
23 och 24 November 2005 i Stockholm
Goethe-Institut Stockholm
van der Nootska Palatset

testbedstudio
STOCKHOLM - MALMÖ

se vidare information på
www.stadsutveckling.se

ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER
Föredrag, huvudspråk Engelska
10.00 - 17.00 på Goethe-Institut Stockholm
Anders Johansson, Testbedstudio Arkitekter
Berthold Franke, direktör Goethe-Institut Stockholm
Göran Cars, professor KTH Samhällsbyggnad
Utvecklingsprocessen i Leksand: Tillväxt utanför tillväxtregionerna
Margaretha Åslund, samhällsbyggnadschef Leksands kommun
IBA Stadtumbau 2010: Ett laboratorium för de smala städerna
Regina Sonnabend, koordinator IBA-kontoret, Bauhaus Dessau Foundation
Regionförstoring - möjliga effekter i den svenska ortsstrukturen
Gösta Oscarsson, utredare för NUTEK

Från krympande städer till den Smala Staden
Thilo Lang, forskare IRS Erkner
Utvecklingsförutsättningar i Kronobergs län samt idéer om ortsanalyser
Järda Blix, biträdande länsarkitekt i Kronobergs län
Att balansera en dubbelstad – strategier för den krympande staden Halle/ Halle Neustadt
Elisabeth Merk, professor. Tidigare stadsutvecklingschef, staden Halle
Strategier för förlorare: Att bli vinnare i periferin
Casten von Otter, professor Arbetslivsinstitutet
Befordra lokala kulturella tillgångar i planering och direkta aktiviteter
Markus Bader, arkitekt Raumlabor Berlin
Paneldiskussion
19.00 Middag på Sveriges Kommuner och Landsting

TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER
Rundabords-samtal, huvudspråk Svenska
09.00 - 16.00 på van der Nootska Palatset i Stockholm
Samtal i fyra grupper. Talare från onsdagen och en aktiv publik medverkar
Exempel Boden
Moderator Ulf Boman, seniorkonsult Kairos Future
Per-Ulf Sandström, näringslivschef Bodens kommun
Exempel Sandviken
Moderator Göran Cars, professor KTH Samhällsbyggnad
Lennart Östblom, chef för strategisk planering Sandvikens kommun
Exempel Torsby
Moderator Anders Johansson, Testbedstudio Arkitekter
Torbjörn Almroth, stadsarkitekt, miljö- och byggchef Torsby kommun
Exempel Gnosjö
Moderator Reigun Thune Hedström, Sveriges Kommuner och Landsting
Tor Asbjörnsen, stadsarkitekt Gnosjö kommun

Gemensam introduktion
Grupperna diskuterar:
Nuläget och tagna åtgärder
Framtida scenarion, jämförelse med komplementära fall
Olika möjliga utvecklingsstrategier
Gemensam presentation, dagen avslutas
17.00 Från planering för restriktion till attraktion
Eftersits på Sveriges Arkitekter med öl och smörgås
Akademin för Fysisk Planering anordnar en diskussion om Plan- och bygglagen som
redskap för att hantera situationen i stagnerande eller krympande kommuner

ANMÄLAN

Priser är exkl. moms, och inkluderar lunch och kaffe.
Middag anmäls separat. Betalning sker mot faktura.
Anmälan är bindande.

efternamn

förnamn

Dag 1, 23/11:

1 980:-

Dag 2, 24/11:

1 980:-

Dag 1 och 2:

3 480:-

Middag dag 1:

480:-

Eftersits dag 2:

0:-

befattning/ förtroendevald/ parti

kommun/ organisation/ företag

förvaltning/ avdelning eller motsvarande

utdelningsadress

postnummer
fax

telefon

postort

e-mail

Anmälan skickas till:
Sveriges Kommuner och Landsting, att Gunnel Astervall, 118 82 Stockholm
Fax 08-452 71 13, eller per e-mail gunnel.astervall@skl.se
Frågor om registrering samt praktiska frågor ställs till:
Gunnel Astervall, Sveriges Kommuner och Landsting
Tel 08-452 76 72, e-mail gunnel.astervall@skl.se

Frågor om innehållet ställs till:
Anders Johansson, Testbedstudio Arkitekter
Tel 08-644 39 06, e-mail anders@testbedstudio.com
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Goethe-Institut Stockholm, Bryggargatan 12 A
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van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21

se vidare information på www.stadsutveckling.se

