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Malmös framgång inspirerar Varberg:
FRÅN VISION TILL VERKLIGHET
På måndag den 19 januari arrangerar Varbergs kommun ett seminarium med
Ilmar Reepalu och Åke E. Andersson – två starka profiler bakom Malmös världsberömda framgångssaga.
Varberg vill på detta sätt låta sig inspireras av andra kommuners erfarenheter
av utmanande stadsutvecklingsprojekt.
I varvskrisens Malmö på 80-talet var det Reepalu och Andersson som var tongivande
när det gällde att skapa den framtidssyn som fick staden och hela regionen på fötter.
På några årtionden gick Malmö från att präglas av nedläggningar, kris och hopplöshet till att bli en blomstrande kunskapsstad.
Idag är tillväxt, kunskap och hållbarhet nyckelord i Sveriges (hittills!) mest lyckade
stadsutveckling.
Varbergs kommun står inför ett omfattande stadsutvecklingsprojekt. Varbergs
tunneln och en ny station ska byggas, en ny, effektiv och grön hamn anläggas och
en helt ny och havsnära stadsdel skapas.
Stadsutvecklingsprojektet kommer innebära stora utmaningar men också unika
möjligheter för Varberg att växa långsiktigt och hållbart.
Med ökade möjligheter till pendling, både från och till kommunen, kommer också
Varbergs roll i den expansiva sydvästra regionen att stärkas.
För att få inspiration och möjlighet att ta del av goda exempel och erfarenheter
arrangerar Varbergs kommun en serie seminarier – Varberg Sessions. Seminariet
med Ilmar Reepalu och Åke E. Andersson den 19 januari är första delen, och har
följaktligen namnet Varberg Sessions#1!
Till just detta seminarium har kommunen i första hand bjudit in förtroendevalda politiker, tjänstemän från utvalda förvaltningar samt företagare inom områden som rör
stadsbyggande och boende, bankväsende, it, handel samt energi, miljö och hållbarhet.
Seminariet kommer förutom flera föredrag också bjuda på paneldebatt kring
Varbergs framtid – se nedan för tider, övriga medverkande med mera.
Vi hoppas på många frågor och spännande diskussioner.
Varmt välkomna!
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Pressmeddelande
Malmös tidigare kommunalråd är en visionernas
man. Reepalu, också
arkitekt med en gedigen
praktisk kunskap, är en
orädd beslutsfattare. I
dag vet vi att hans hårda
arbete blev en framgångssaga.

ÅKE E. ANDERSSON
Är professor i ekonomi
vid Handelshögskolan i
Jönköping. Andersson har
varit tongivande när det
gäller Malmös fantastiska
integration i Öresundsregionen. I dag har han
Varbergs kommuns
uppdrag att göra en analys
kring stadsutvecklingen.

Övriga medverkande:
ANN-CHARLOTTE
STENKIL
(M) 2015
torsdag
15 januari
Kommunstyrelsens ordförande
JANA NILSSON (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande
JAN MALMGREN
Samhällsutvecklingsdirektör
HÅKAN CULLBERG
Kreativ ledare för Stadsutvecklingsprojektet
TIDER
13.00
13.30
14.00
15.00
15.50

Mingel
Inledning
Ilmar Reepalu
Åke E. Andersson
Paneldebatt

Har ni frågor eller vill veta mer?
Kontakta gärna Håkan Cullberg, kreativ ledare för Stadsutvecklingsprojektet.
Tel: 0708-75 89 61
E-post: hakan.cullberg@varberg.se
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