INBJUDAN TILL KONFERENS DEN 12 MAJ

KIRUNA - ATT BYGGA DEN
ATTRAKTIVA OCH HÅLLBARA
STADEN

Nationell konferens i Kiruna den 12 maj 2017
Kiruna stadskärna måste avvecklas på grund av gruvdriften och en helt ny
stad ska byggas. Ambitionen är att bygga en stad där dagens honnörsord
om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet omsätts i praktiskt stadsbyggande. Vår tro och förvissning är att den utveckling av planeringsprocessen som vi gjort i Kiruna är av generellt intresse och att Kiruna ännu en
gång kan stå som förebild för svenskt stadsbyggande.
Frågor om hållbar utveckling, stadsattraktivitet och värdeskapande processer står i fokus i den svenska samhällsbyggnadsdebatten. Denna konferens
vänder sig till professionellt verksamma inom stadsbyggande och syftar till
att handfast belysa kunskap, insikter och praktiska exempel som bidrar till
ett byggande av stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva.

Program:
08.30 Välkomsthälsning - Stadsomvandlingens utmaningar och politiskt ledarskap för
utveckling - Kristina Zakrisson, kommunalråd Kiruna kommun
09.00 Effektiva planeringsprocesser för att säkra kvalitet och hållbara lösningar Göran Cars, stadsutvecklare Kiruna kommun och professor KTH
09.30 Medborgardialog som ett medel för att skapa stadskvaliteter - Viktoria Walldin, 		
socialantropolog White arkitekter
10.00 Kaffe
10.30 Arkitekturen som värdeskapare i stadsbyggandet - Emma Jonsteg, vd Utopia 		
arkitekter
11.00 En planeringsprocess för att säkerställa kvalitet i genomförandet - Fredrik Drotte, 		
stadsutvecklingschef Upplands Väsby kommun
11.30 Lunch
12.30 Vad krävs för att bygga den hållbara staden? - Peter Eriksson, bostads- och 		
digitaliseringsminister
13.30 Från ord till handling - vad har vi lärt oss idag och hur omsätter vi det i
verklighet? Summerande samtal med paneldeltagarna.
Samtalsledare: Göran Cars
14.00 Gruvbesök - LKAB
19.30 Gemensam middag (sista chansen att se Kiruna stadshus som står inför rivning)

Praktisk information
Kostnad
		
		

Konferensavgift: 2000 kr (inkluderar lunch och kaffe)
Gemensam middag: 300 kr
Gruvbesök: 350 kr

Plats		

Lars Jansson-salen, Folkets hus, Kiruna

Anmälan
		
		

Anmälan görs på www.kiruna.se/stadsomvandling senast
fredag den 28 april. Antalet deltagare är begränsat, vi tillämpar principen 		
”först till kvarn”.

		
		

Anmälan är bindande, men kan överlåtas på annan person. Fakturering 		
sker efter anmälan, glöm ej att ange ev. referens i fakturaadressen.

Kontakt
		

Vid frågor om anmälan, kontakta Linda Eliasson. Telefon: 0980-705 21, 		
e- post: linda.eliasson@kommun.kiruna.se

		
		
		

Vid frågor om konferensprogrammet, kontakta Eva Ekelund. Telefon: 		
070-327 88 07, e-post: eva.ekelund@kommun.kiruna.se eller Göran 		
Cars. Telefon: 073-460 53 96, e-post: goran.cars@kommun.kiruna.se

Resor
		

Resor bokar ni och står för själva. Till Kiruna tar man sig enklast med flyg
(SAS eller Norwegian) eller tåg (SJ).

Boende
Boende bokar ni och står för själva. Kiruna erbjuder följande
		hotellalternativ:
		Scandic Ferrum			0980-39 86 00
		
SPIS Hotell och vandrarhem
0980-170 00
		Hotel Arctic Eden			0980-611 86
		Hotel Kebne				0980-681 80
		
Hotell Vinterpalatset 		
0980-677 70
		
Elite Hotel Bishops Arms		
0980-155 00
		Camp Ripan 				0980-630 00 (hotellstugor)		
		
Icehotel Jukkasjärvi 		
0980-668 99
		
(Icehotel ligger cirka två mil från Kiruna C)
			
Passa gärna på att stanna lite extra i Kiruna i samband med konferensen!
På www.kirunalapland.se hittar du information om sevärdheter och aktiviteter.
Deltagarförteckning samt slutgiltigt program kommer att publiceras på Kiruna
kommuns hemsida innan konferensen: www.kiruna.se/stadsomvandling

Varmt välkomna!

Så hittar du i Kiruna!

Konferensen arrangeras av Kiruna kommun och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

