SPR:s plandagar 2019

Allmänna upplysningar
Konferenslokal

Livrustkammaren
Slottsbacken 3
111 30 Stockholm

Stockholm den 28-29 augusti

T-centralen

Livrustkammaren

Solliden

Välkommen till årets konferens

Du anmäler dig
enklast via vår webbsida
Kostnader
- Deltagande båda dagarna, inkl. årsmiddag: 4500 kr + moms
- Enbart onsdag, inkl. årsmiddag: 3000 kr + moms
- Enbart torsdag: 2500 kr + moms
- Student: 400 kr + moms per konferensdag, årsmiddag ingår ej

www.planerare.se

Medlem registrerad år 2018 erhåller rabatterat pris med 300 kr oavsett antal dagar (gäller ej
student). Konferensavgiften betalas in mot faktura från SPR senast 20 augusti 2018.

I år är det Stockholm som är värdstaden för
Sveriges äldsta plankonferens. Redan 1969
bildades Sveriges planerares riksförbund

Får barnen plats i
framtidens städer?

Som vanligt har vi en mängd intressanta
föreläsningar. Bland annat kommer du få
Sveriges nya Riksarkitekt
Helena Bjarnegård.

Världens bästa planer Alla behöver närhet men hur når vi dit?

Passa på att delta på en konferens som är liten till
formatet (begränsad till max 100 delatagare),
men som har intressanta och välrenomerade
föreläsare.
på Skansens festvåning (Solliden). Detta ingår i
konferensavgiften.

Varmt välkommen till årets
konferens önskar styrelsen för SPR.

SPR-funktionärer

www.planerare.se

Ordförande
Ola Tollin
mobil 070-191 37 40
info@planerare.se

Styrelseledamot
Peter Granqvist
mobil 070-348 87 32

Ur konferensens innehåll:

SPR

www.planerare.se

Nyheter från Riksarkitekten

Medborgardialog i komplexa
samhällsfrågor

Ska vi bygga det folk vill ha eller det
arkitekter tycker om att rita?

PASSAR FÖR
Planarkitekter,
planingenjörer,
samhällsplanerare,
markingenjörer,
stadsarkitekter,
planhandläggare,
planchefer

PROGRAM 2019
Tisdag 27 augusti
För de som kommer till Stockholm redan på tisdagen (27/8), och vill ha sällskap på kvällen samlas vi vid ArkDes
på Skeppsholmen kl 17.50 för ett besök med guidning.

Onsdag 28 augusti, plats: Livrustkammaren
08.45 Samling och registrering
09.00 Ordföranden öppnar konferensen
09.10 Välkommen till Stockholm
Joakim Larsson, Stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms kommun
09.30 Fika
10.00 Digital Samhällsbyggnadsprocess med 5 fokusområden
Elisabeth Argus, vd Bonacordi och projektledare för DigSam inom Smart Built Environment
11.00 Nya föreskrifter för plankarta och planbeskrivning, första steget mot digitala detaljplaner
Therese Byheden, Boverket
12.00 Lunch
13.00 Får Barnen plats i framtidens städer?
Emelie Brunge, Nyréns Arkitektkontor
14.00 Arkitektur och samhällsutmaningar
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
15.00 Fika
15.30 Nutid - framtidsspaning
Gert Wingårdh, arkitekt
Årsmöte
Årsmiddag på Skansens restaurang Solliden

Torsdag 29 augusti, plats: Livrustkammaren
08.30

GEO-kalkyl
Jim Hedfors, SGI
Fika
Världens bästa planer - alla behöver närhet, men hur når vi dit?
Alexander Ståhle, Spacescape AB
Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor
Alexander Hellqvist, Uppsala Universitet

12.00

Lunch
Ska vi bygga det folk vill ha eller det arkitekter tycker om att rita?
Jerker Söderlind, Stadsliv AB

STOCKHOLM

Tala så att andra lyssnar
Erik Mattsson
15.00 Avslutning med fika

