HAVET - HAMNEN - STADEN

ATT MÖTAS I STADEN!
Alla är överens: De offentliga rummen är
nyckeln till den inkluderande, levande och
attraktiva staden.
Så hur gör man för att skapa dem?
Varbergs kommun bjuder in till ett inspirerande
seminarium på detta tema. Välkomna till tredje
upplagan av Varberg Sessions!
Möjligheten att mötas är grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Goda offentliga mötesplatser motverkar
segregation och främjar social hållbarhet, välbefinnande och folkhälsa. Att skapa platser i staden som tillhör
alla är en av de viktigaste uppgifterna för de som arbetar med stadsutveckling. Men hur gör man det?
En minst sagt angelägen fråga i Varberg där flera stora
stadsutvecklingsprojekt ska genomföras – däribland
nya stadsdelen Västerport.
Vi är därför stolta över att bjuda in till ett seminarium
med två föreläsare som med sitt arbete och engagemang
är tongivande i just dessa frågor.

Monica von Schmalensee, Arkitekt/Partner White,
är handplockad att som enda icke-brittiska representant
ingå i det råd som ska hjälpa Londons borgmästare att
göra Englands huvudstad mer inkluderande.
2016 utsågs hon till Årets Samhällsbyggare på grund
av sitt starka engagemang inom arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet. Monica är en av grundarna till
Sweden Green Building Council.
Katarina Fredrika är stadskreatör i Nacka kommun.
Som en av initiativtagarna till konceptet Konsten att
skapa stad är hon den främsta inspiratören och drivkraften bakom de nya arbetssätt som präglar hela stadsutvecklingen i Nacka idag. Konsten att skapa stad står
för medskapande, konst, kultur, konstnärlig kompetens
som resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i
stadsutvecklingen.
Dagens moderator är Rudolf Antoni, vice vd på Fastighetsägarna GFR och en av Sveriges drivande röster inom
stadsutveckling.
Varmt välkomna!
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Monica von Schmalensee

Katarina Fredrika

Arkitekt/Partner White. Utsågs till
Årets Samhällsbyggare 2016. Nu är
Monica von Schmalensee rådgivare till Londons borgmästare och
hans team i stadsutvecklingsinitiativet Good Growth Agenda
med målet att göra London mer
inkluderande och hållbart.

Stadskreatör, visionär och entreprenör. Med ett helt nytt koncept
har Katarina Fredrika fått stadsutvecklingen i Nacka att bli hela
stadens angelägenhet. Hennes
modell Konsten att skapa stad har
förvånat och inspirerat människor
över hela världen.
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