Nätverksträff Skånes planerare
Tider

Plats

Kontakt

2018-05-04
8:30 - 15:30

Kommunförbundet Skåne konferens
Gasverksgatan 3a
222 29, Lund

Jesper Bergnordh
Telefon: 0728-854759
E-post: jesper.bergnordh@kfsk.se

Välkomna till vårens händelse Nätverksträff för Skånes planerare den 4 maj hos oss på Kommunförbundet Skåne, Lund.
Vi kommer att få ett inspirationspass på förmiddagen med flera kortare inspel, nyheter från Länsstyrelsen Skåne samt naturligtvis
utrymme för nätverkande!
Ni får lunch i anslutning till lokalen samt möjligheten att för samma pris som förmiddagen även ta del av ett forskningsseminarium med
koppling till hälsoperspektiv i samhällsplaneringen.
Ni kan alltså välja att anmäla er även för en kostnadsfri eftermiddag med fokus på två teman. Första passet fokuserar vi på buller, oljud
och vikten av bra åtgärder för att skapa god ljudmiljö och tysta områden i den urbana miljön. Andra passet kommer att handla om ljus i
utomhusmiljön ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.
Läs mer om eftermiddagen här.

Målgrupp
Skånes planerare

Avanmälan
Avanmälan efter anmälningstidens utgång eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras hel avgift.

Program
08.30

–

09.00

Registrering och fika

09.00

–

12.00

Inledning
Jesper Bergnordh Kommunförbundet Skåne
Aktuellt från Länsstyrelsen Skåne:
Förändringar i Miljöbalken angående strategiska bedömningar – vad är nytt jämfört med tidigare hantering av
miljöbedömningar för planer?
Digitalisering av planer – förslag om standardisering. Boverkets och Lantmäteriets rapporter på remiss från
Näringsdepartementet
Exempel på otydliga planbestämmelser som kan bli verkningslösa
Hanne Romanus, översiktsplansamordnare
Tony Davidsson, planhandläggare
Paus
Skåneidrotten-lagstiftning och anläggningar
Patrik Karlsson, Skåneidrotten, Distriktsidrottschef
Parkering som verktyg i förtätning
Exempel från Trelleborgs kommun
Jessica Jaremo, Gruppchef/Uppdragsledare, Sweco Society AB, Trafikplanering Malmö
Paus – nätverkande
Behovsbedömning-detaljplan, workshop
Ola Eriksson, planarkitekt Åstorps kommun
Värdeplanering – metod
Džiugas Lukoševi?ius, arkitekt, Malmö stad

12.00

–

13.00

Lunch
FoU-seminarium under eftermiddagen

13.00

–

14.00

Tysta områden i Sverige: initiativ och möjligheter.
Tysta områden i planeringen: Strategier och designlösningar.

14.00

–

14.15

Fika och mingel

14.15

–

15.00

Ljusets betydelse för fotgängare – Miljöpsykologisk forskning om upplevelsen av utomhusbelysning och trygghet.

15.00

–

15.30

Avslutande diskussion
Programmet kan komma att kompletteras och rubriker att justeras

