Nätverksträff Skånes planerare
Tider

Plats

Kontakt

2018-11-13
8:30 - 16:00

Kommunförbundet Skåne konferens
Gasverksgatan 3a
222 29, Lund

Jesper Bergnordh
Telefon: 0728-85 47 59
E-post: jesper.bergnordh@kfsk.se

Välkommen till höstens nätverksträff för Skånes planerare 13 november i Lund hos oss på Kommunförbundet Skåne.
Observera sista anmälningsdag 2 november.
Vi kommer att ha tema Inkludering i samhällsplaneringen för konferensen med fokus på jämställdhet, barn och unga samt integration.
Programmet är fortfarande under slutbearbetning, vi uppdaterar löpande via hemsidan och under medföljande anmälningslänk med
aktuell information om dagen.
Förmiddagen tillbringar vi i våra lokaler på fjärde våningen i Lund med bl.a. besök från forskningens värld med inriktning kring dagens
tema och vi får även uppdatering om eventuella nyheter från Länsstyrelsen Skåne samt naturligtvis utrymme för nätverkande!
Ni får lunch i anslutning till förmiddagens teoridel och sedan ska vi åka en bussutfärd i Skåne med nedslag och platsbesök i Malmö och
i Trelleborg.

Varmt välkomna!

Målgrupp
Skånes planerare

Medverkande
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, programmet kompletteras i övrigt när programmet fastställs slutligt.

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

Program
08.30

Registrering och fika

09.00

Inledning, Jesper Bergnordh Kommunförbundet Skåne

09.15

Nyheter och fördjupning med koppling till dagens tema; Länsstyrelsen Skåne
Lisa Hofer, planhandläggare
Johanna Andersson, planhandläggare

09.45

Tre föreläsningar från aktuell forskning inom dagens temaområde
Stråk som inkluderande platser: planering och förvaltning längs Rosengårdsstråket
Dr. Peter Parker, universitetslektor, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet

10.10

Hållbart stadbyggande - om barns platser i staden
Dr Maria Kylin, landskapsarkitekt, lektor, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

10.35

Paus - nätverkande

10.50

Jämställda platser? Olika perspektiv på jämställdhetssatsningar i stadsplanering, med aktivitetsytor som exempel
Ragnhild Claesson, doktorand, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet

11.20

Gemensam diskussion om sammansättning av programgrupp inför vårens nätverksträff 2019

11.30

Lunch

12.00

Buss avgår för gemensam avfärd från Gasverksgatan 3A Lund.
Platsbesök:
Besök hos Tjejer i Förening, Hyrije Matarova
Von Rosens väg 33, 213 66 Malmö
Rosens röda matta
Erfarenheter från Jämställt Övre och Equalizer
Emma Pihl, Planeringsarkitekt och Åsa Samuelsson, Arkitekt, Nyréns
Platsbesök Lindängens IP, exempel på prototyper inom projektet Equalizer
Uppgift och diskussionsövning under hemfärd, gemensamt i bussen.

16.00

Avslut - Buss anländer till Gasverksgatan 3A Lund.
Programmet kommer att kompletteras med mer information om rubriker och medverkande.

