Nytta, kunskap
och kontakter

Fotograf: Tore Dobberstein

Inbjudan till

information

sabo professional tour
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Tid & plats
29/9 – 1/10 2010 i Tyskland, Berlin

Vi besöker IBA Stadtumbau 2010 med fokus på stadsutveckling och krympande städer
IBA är en arkitektur- och stadsbyggnadsverksamhet i utställningsform som sedan
1950-talet genomförts på olika håll i Tyskland. IBA har blivit ett välkänt begrepp som
numera står för en omfattande förändringsprocess som behandlar hela regioner. IBA
Stadtumbau har sin utgångspunkt i den omfattande strukturomvandling som skett i
östra Tyskland, där en stor del av den industriella verksamheten lagts ner, med arbetslöshet och utﬂyttning som följd. Bostadsöverkottet har varit mycket stort, med över
1 miljon tomma lägenheter. IBA Stadtumbau kom till för att vända på utvecklingen,
under relativt små ekonomiska förutsättningar.

Pris
18500 kronor inkl alla måltider och
logi samt bussresan till de olika
städerna/studiebesöken. Ej medlem
19500 kronor. Deltagrna bokar och
betala flygresan själva. Mer info finns
på baksidan av inbjudan.
Moms tillkommer
Målgrupp
ledningsgrupper och styrelseledamöter i kommunala bostadsföretag
Medverkande
Anders Johansson,arkitekt,
Testbedstudio
Hanna Larsson, SABO

Johan Holmgren, SABO

Bland SABO-företagen räknar vi med att ca 100 företag beﬁnner sig på en vikande
marknad. För att få inspriation och se exempel på hur man hanterat likande frågor
erbjuder vi nu en professional tour till Tyskland för att besöka några av de städer som
ingår i IBA Stadtumbau 2010.

Vi kommer att besöka
Vi kommer att besöka ett antal städer med varierande storlekar och förutsättningar, som
behandlar olika typer av problematik som är relevant för Sverige. Vi kommer att träﬀa
ledande representanter för städernas stadsbyggnadsavdelningar, kommunala bostadsbolag
och privata planeringskontor. Vi kommer bland annat att titta på projekt som behandlar
förortens problematik (Halle), hur innerstaden regenereras (Leipzig), radikala förädringar
i kulturskyddade miljöer (Eisleben) och strukturomvandlingens påverkan på miljö och
arbetsliv (Ferropolis). Resan leds av arkitekt och ﬁl. dr. Anders Johansson, specialist på
krympande städer och det tyska IBA-förfarandet.

Information
Hanna Larsson
08-406 56 15
hanna.larsson@sabo.se
Johan Holmgren
08-406 55 09
johan.holmgren

Anmälan
Det enklaste och snabbaste
sättet att anmäla sig är via
hemsidan www.sabo.se, klicka
på länken utbildning och konferens. Vi kan även ta emot anmälningar via e-post,
anna.sundmark@sabo.se,
fax eller per post. Var då noga
med att ange namn, företag,
faktureringsadress, telefon och
e-postadress. Ange även eventuella val (seminarier, hotell, kost).
Senast den 2 juli 2010

HR-FRÅGOR

preliminärt program

annat på gång

ONSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER
10.00

Samling vid Berlin flygplats Tegel

10.15

Avresa med buss till Dessau

12.00

Lunch på restaurang Kornhaus Dessau

13.15

Dessau. Bauhaus Dessau, stiftelse för arkitektur och stadsbyggnad, som bland annat driver IBA
Stadtumbau. Visning av den världsberömda byggnaden från 1926. Presentation av projektet IBA
Stadtumbau och visning av utställningen som sammanfattar projektet

14.45

Busstur för att se IBA-relaterade delar av Dessau

15.30

Avresa till Köthen

16.00

Köthen. Stadsutveckling i samklang med det lokala näringslivet

18.30

Incheckning hotell

19.00

Middag med representanter från lokala bostadsföretag

Bodemokrati på 2010
olika sätt
25-26 aug i Stockholm
Att upphandla konsulttjänster
med hjälp av ABK
1 sep i Stockholm
Mellanchefsutbildning block 1
7-9 sep i Stockholm
Flygande Start på Jobbet
8-9 sep i Stockholm
Investeringskalkylering grund
14 sep i Stockholm

TORSDAGEN DEN 30 SEPTEMBER
09.00

Avresa från hotellet

10.00

Eisleben. Liten stad där man rivit i kulturskyddade miljöer, och gjort enkla tillägg för att skapa nya
förutsättningar för urban tillväxt

12.00

Lunch i Eisleben

13.00

Avresa till Halle

13.30

Halle. Halle har en gigantisk förort, Halle Neustadt, där flera projekt är på gång för att häva utflyttningen och knyta förorten närmare stadskärnan

18.00

Incheckning hotell

19.00

Middag

FREDAGEN DEN 1 OKTOBER
09.00

Avresa från hotellet

09.30

Leipzig. Här tittar vi främst på innerstads problematik. Vi träffar planeringskontoret Büro für Urbane
Projekte berättar hur de arbetar

12.00

Lunch

13.00

Ferropolis. Ferropolis är ett besökscentrum som visar brunkolsindustrin i transformation, med en
jättelik maskinpark och utmanande landskapsarkitektur

16.00

Avresa mot Berlin

18.00

Bussen anländer till Berlin Tegel. Incheckning eller vidare transport till Berlin för de som stannar
över helgen

Kundserviceutbildning etik
15-16 sep i Stockholm
Nätverksträff
– Måleriupphandlarna
15-16 sep i Stockholm
Hyresförhandlingarna 2011
22 sep i Göteborg
28 sep i Stockholm
5 okt i Malmö
7 okt på Arlanda, Stockholm
Nätverksträff kring Sociala frågor
22-24 september i Gävle
Hyresjuridik I grund
28-29 september i Stockholm
Bostaden och boendet
på en marknad
30 september i Stockholm
Investeringskalkylering forts
5-6 okt i Stockholm
Lokalhyresjuridik och moms
5-6 okt i Stockholm
SABOs Miljödagar
5-6 okt i Norrköping

RESANS UPPLÄGG
SABO Professional Tours Tyskland startar och slutar i Berlin, Flygplats Tegel.
Du bokar själv din resa till och från Berlin. Anslutande flyg till Berlin är till exempel:
ARN – TXL med SAS 07:35 - 09:05
GOT - CPH - TXL med SAS 06:30 - 09:35
CPH - TXL med SAS 08:30 - 09:35
Alternativa flyg finns med bl.a. AirBerlin (liknande tider), GermanWings ( OBS till annan flygplats i Berlin, Schönefeldt),
RyanAir (också Schönefeldt)

SABO

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Besöksadress Vasagatan 8–10, Box 474, 101 29 Stockholm
Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se

SABOs Ekonomidagar 2010
11-12 okt i Hook
26-27 i Stockholm
Kina – Studieresa
15-25 oktober 2010

