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Valbara miniseminarier 
EFTERMIDDAG
Välj ett av dessa i din anmälan:

Tid och plats: 29 augusti 2018 kl. 9.00–16.40. Mingel kl. 16.40  – 17.40. Registrering 
från kl. 8.30. Messingenhuset, Love Almqvist torg 1, Upplands Väsby.

Avgift: 2  395 kronor exklusive moms. Kaffe och lunch ingår. 

Anmälan: Senast 22 augusti 2018 på www.stadsbyggnadsdagen.se
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Begränsat antal platser.

Betalning: Betalning av avgiften sker mot faktura.

Information: Mer information om Stadsbyggnadsdagen lämnas av Väsby Direkt på
telefon 08-590 970 00 eller via e-post stadsbyggnadsdagen@upplandsvasby.se.

ANMÄLAN

PROGRAM 2018

Under Stadsbyggnadsdagen 2018 utforskar vi tiden, hur vi använder den 
och hur den påverkar vårt sätt att bygga samhället.

Stadsbyggnad rör sig över olika tidsperspektiv och kräver ett förhållnings-
sätt som, utan att tappa greppet om samtiden, spänner långt tillbaka och 
samtidigt blickar framåt. En hållbar stad behöver fungera lika bra idag som 
om hundratals år.

Hur skapar vi beständiga stadsmiljöer i en tid när allt tycks snurra  fortare? 
Digitalisering och utvecklade verksamhetsmodeller förändrar sättet 
vi  arbetar på och för med sig stora möjligheter men även utmaningar. 
 Rösterna är många som efterfrågar snabbare plan- och byggprocesser, men 
vem är det egentligen som råder över tiden och vem finns i andra änden?

Intresset för motrörelser växer, där fokus ligger på att slå av på takten. Vad 
kan vi lära oss av de som väljer att stanna upp? Vilka delar av historien ska vi 
ta med oss in i framtiden?

Välkommen till 
Stadsbyggnadsdagen!

Välkommen!

Fredrik Drotte
Arkitekt MSA,  

Affärsområdesansvarig  
stadsutveckling, ÅWL Arkitekter

och moderator för dagen

Nina Borgström 
Director Digital Design & BIM, 
White Arkitekter 
Teknologi som skapar mening 
– En smart stad eller en mänsklig stad?

Mattias Gustafsson 
Landskapsarkitekt och VD, Urbio  
Röd-grön-blå stadsbyggnadskonst

8.30 – 9.00 Registrering och kaffe

9.00 – 9.15 VÄLKOMMEN
Inledning – Mathias Bohman kommunstyrelsens  
ordförande och moderator Fredrik Drotte,  
arkitekt MSA, affärsområdesansvarig stadsutveckling 
ÅWL Arkitekter, hälsar välkommen och presenterar  
temat

9.15 – 10.05 Bodil Jönsson, Författare och professor emerita, 
Lunds Universitet – Tiden, tiden, alltid denna tiden  
– tio vinklingar mot det levda livet, universell design
och långsiktig hållbarhet

10.05 – 10.15 Mattias Bohman delar ut årets hållbarhetspris

10.15 – 10.30 Årets hållbarhetspristagare berättar om sitt arbete

10.30 – 11.00 FIKA

11.00 – 11.40 Valbara miniseminarier förmiddag

11.40 – 12.40 LUNCH

12.40 – 13.30 Per Naroskin, legitimerad psykolog och psykoterapeut  
– Människan och tekniken

13.30 – 13.40 PAUS

13.40 – 14.20 Valbara miniseminarier eftermiddag

14.20 – 14.50 FIKA 

14.50 – 15.30 Marianne Sætre, Senior Architect, MNAL, Project 
Manager, Snøhetta – Architecture and transformation of 
public space in a time perspective

15.30 – 16.20  Gert Wingårdh, Arkitekt, Wingårdhs 
– Arkitektur i stadsbyggandet

16.20 – 16.40 Avslutning och summering

16.40 – 17.40 MINGEL

Per Naroskin

Marianne Sætre

Gert Wingårdh

Fredrik Drotte

Stadsbyggnadsdagen hålls i Messingenhuset i Upplands Väsby som ligger  
i  direkt anslutning till pendeltågsstationen. Adressen är Love Almqvists torg 1.

Ta dig hit: Pendeltåget från Stockholms central mot Märsta eller Uppsala  
central, ca 27 min från Stockholms City, T-centralen. Pendeltåg direkt från  
Arlanda, ca 10 minuter från Arlanda. Pendeltåg från Uppsala mot Stockholm, 
ca 25 minuter. Pendelparkering finns på Anton Tamms väg (på östra sidan av 
 stationen) och på Ladbrovägen (på västra sidan av stationen).

TEMA: TID
Mathias Bohman

Lena From 
Projektchef Konst Händer, Statens konstråd  
Tid för konst att hända

Anna Granath Hansson
Bostadsforskare, KTH  
Fler och billiga bostäder 
– Är det möjligt och önskvärt?

Stefan Nyström 
Chef Klimatavdelningen, Naturvårdsverket
Klockan tickar – Klimatutmaningen 
och framtidens städer

Karin Ahlzén
Projektchef, Fokus Skärholmen
Fokus Skärholmen - Stockholm  
stads profilprojekt för socialt hållbar 
stadsutveckling

Vicki Wenander 
Kommunantikvarie, Upplands Väsby 
kommun, konsult kulturmiljövård 
Härifrån till evigheten 
– Det vi bygger idag
är framtidens kulturmiljö

Lisa Bomble 
Verksamhetsutvecklare vid Lerums kommun 
och Tekn. Dr. i planering och medskapande
Fallgropar och uthållighet – Strategi 
och metod kring medskapande

Karolina Pamp-Sandgren, Strateg  
för kombinerad mobilitet, ÅF Infrastruktur AB 
En kollektivtrafik i förändring

Amanda Horwitz
Miljö- och stadsbyggnadschef, Lidingö Stad
Per Wilhelmsson
Plan- och exploateringschef, Lidingö Stad
Sara Hultqvist
Planarkitekt/projektledare, Lidingö Stad
11 våningar ungdomsbostäder 
på 11 månader




