
Att bygga stad för ungas aktiviteter
Välkommen till en heldag med fram-
gångsrika metoder för att etablera kultur 
och idrott på platser där konkurrensen 
om marken är som störst! 

Ungas möjligheter att skapa och delta i aktivi-
teter inom kultur, idrott och fritid är temat för 
seminariet. Hur ska stadsplaneringen kunna 
väga in ungas behov på platser där konkurren-
sen om marken är som starkast? Programmet 
kommer särskilt att fokusera på att planera 
stad i expansionsområden så att öppenhet, 
jämlikhet och jämställdhet stärks.

Stadsbyggande kräver samverkan – anmäl 
dig därför gärna tillsammans med kollegor 
inom andra kunskapsfält än ditt eget.

När:  Torsdag den 24 januari 2019  
 klockan 09.00-16.00,  
Var:  Nalen, Regeringsgatan 74,  
 Stockholm
Kostnad:  Självkostnadspris, 1 200 kronor.  
 Fika och lunch ingår
Målgrupp:  Chefer, specialister och hand- 
 läggare inom stadsbyggnad,  
 kultur, idrott och fritid.

ANMÄLAN

Program
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Klicka och anmäl

dig direkt, s
enast

20 november

http://www.fskf.nu/kursanmalan?19001


Ungas möjligheter att skapa och delta i 
aktiviteter inom kultur, idrott och fritid 
är innehållet i seminariet. 

Hur ska vi bygga städer och platser för 
ungas aktivitet? Hur ska stadsplaneringen 
kunna väga in ungas behov på platser  
där konkurrensen om marken är som 
starkast? I Sverige och Nederländerna 
finns flera framgångsrika exempel och 
seminariet lyfter fram metoder och pro-
cesser som har fungerat väl. Samarbete 
är en nyckelfråga. 

Genom inspirerande talare och korta 
workshops blir detta en dag med fokus 
på deltagande, engagemang och ny  
kunskap. 

Programmet kommer särskilt att 
fokusera på att stadsplanera i 
expansionsområden så att  
öppenhet, jämlikhet och jäm-
ställdhet stärks. 

Ta tillfället och gör seminariet till en
nystart för ännu bättre samverkan på
hemmaplan och träffa kollegor från
hela landet!

INFORMATION
När: torsdag den 24 januari 2019 
klockan 09.00-16.00,
programstart klockan 10.00.

Var: Nalen 
Regeringsgatan 74, Stockholm

Kostnad: självkostnadspris,
cirka 1200 kronor. Fika och lunch ingår. 

Målgrupp: chefer och handläggare inom 
stadsbyggnad, kultur, idrott och fritid.

Anmälan: du kan redan nu anmäla dig till 
seminariet på Föreningen Storstockholms
     kultur- och fritidschefers (FSKF)    
          webbplats länken här intill.  

Anmäl dig gärna tillsammans 
med kollegor från andra 
kunskapsfält än ditt eget.

Varmt välkomna att rivstarta 2019 
genom samarbete över gränserna!

ANMÄLAN

fskf
Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer

För mer information eller frågor kring seminariet, kontakta Torbjörn Neiman 08-123 378 06 eller torbjorn.neiman@sll.se

Klicka och anmäl 
dig direkt.

Kursnummer 19001. För frågor kring seminariet, kontakta Torbjörn Neiman 08-123 378 06 eller torbjorn.neiman@sll.se

Program
09:00 Morgonfika och mingel
10:00 Inledning med panel  
 Anders Sjelvgren – generaldirektör för Boverket, Marina Högland – idrottsdirektör i Stockholm,  
 Robert Olsson – kulturdirektör i Stockholm och Eva Bergquist – chef för kulturförvaltningen i  
 Stockholms läns landsting. Samtalet leds av dagens moderator Carlos Rojas. 

10:15 Introduktion till dagens tema av Riksarkitekten vid Boverket

10:30 Barnens röst i stadens rum 
 Föreläsning av Barbara Ekström, kulturutvecklare och Lars Jonsson, arkitekturkonsulent  
 - båda från Göteborgs Stad. 

 I Göteborgs stad har forumet Stadens rum utgjort ett kreativt växthus för att undersöka  
 olika konstuttryck och kulturyttringar i stadsbyggandet. Tanken är att den estetiska  
 lärprocessen skall ge deltagarna en fördjupad relation till omgivningen på individens egna  
 villkor och möjliggöra ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Här har konstnärer,  
 designers, pedagoger och arkitekturkonsulenter samt representanter från ledning och  
 planering av de olika processerna medverkat.

11:00 Fokus Skärholmen – nya stadsbyggnadsmetoder från Södra Stockholm 
 Föreläsning och workshop med Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen och Carlos Rojas,  
 utredare Sweden Research. 

 Fokus Skärholmen tar sin utgångspunkt i lokala behov och har högt ställda ambitioner för social 
 hållbarhet. Unikt för Fokus Skärholmen är det stadsövergripande uppdraget där stadens 
 nämnder och bolag kraftsamlar sina investeringar, vilket möjliggör en omfattande samordning 
 av insatser både i närtid och i ett längre perspektiv. I Skärholmen har marken sålts till många 
 olika byggaktörer och ett kriterium för att få köpa har handlat om i vilken mån byggaktörer 
 bidrar till social hållbarhet. Innehållet fällde avgörandet, priset var redan satt.

12:00 Lunch

13.00 Inkluderande aktivitetsplatser – Att störa normer och tänja på gränser 
 Föreläsning och workshop med Karin Book, doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap 
 vid Malmö Universitet.

 Det har byggts många offentliga aktivitetsytor i svenska städer det senaste decenniet.  
 Många av dessa domineras dock av en brukargrupp, främst killar. Vad ligger bakom denna  
 trend och varför är det så? Hur kan vi få fler invånare att använda aktivitetsplatserna?  
 Med utgångspunkt i dessa frågor och i projektet Equalizer kommer Karin Book att ge oss  
 goda exempel och diskutera hinder och möjligheter för aktivitet i det offentliga rummet.

14:00 Fika och mingel

14:30 Rotterdam is building (for) the future - (Presentation in English)
 Over the last few years Rotterdam has made a significant change both socially and 
 in attraction. This modern city with its innovative architecture becomes more and 
 more appealing for inhabitants, both potential and current, and for tourists. 

 Denis Wiering, program manager for youth strategy of the city of Rotterdam,  
 will show us how Rotterdam is working on societal growth, focusing  
 on talent development, health and safety for young people. 

15:30 Summering, sammanfattning och avslutning

16:00 Slut


