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Välkommen till Varberg Sessions #03!
Den 1 februari 2018 bjuder Varbergs kommun in till tredje upplagan av
Varberg Sessions. Årets tema är "Att mötas i staden" och vi hoppas på en
inspirerande eftermiddag! Seminariet kommer att sändas live på youtube och
varberg.se.
Att skapa platser i staden som tillhör alla är en av de viktigaste uppgifterna för de som
arbetar med stadsutveckling. Vi är därför glada över att kunna presentera våra 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 ickebrittiska representant ingå i det råd som ska hjälpa Londons borgmästare att göra
Storbritanniens huvudstad mer inkluderande.
Katarina Fredrika, stadskreatör i Nacka kommun, är en av initiativtagarna till
konceptet Konsten att skapa stad och den främsta inspiratören och drivkraften bakom de
nya arbetssätt som präglar hela stadsutvecklingen i Nacka idag.
Syftet med Varberg Sessions är att inspirera och visa på möjligheter och alternativ. Att i
visionens anda uppmuntra till nytänkande, framåtanda, mod och kunskap – egenskaper
som är viktiga för förtroendevalda politiker och tjänstemän när det gäller att planera och
skapa framtidens Varberg.
Målgrupper för Varberg Sessions #03 är främst politiker och tjänstemän i Varbergs
kommun, aktörer i bygg- och fastighetsbranschen i Västsverige samt företagare i Varberg.
Ett antal platser kommer också att erbjudas till studenter på Campus samt intresserade
kommuninvånare. I bifogade filer finns information om plats och tider m.m. samt foto på
våra föreläsare.
Varmt välkomna!
För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Werner, kommunikatör
cecilia.werner@varberg.se
Tel: 0729 – 73 28 82
Varberg Sessions #03 arrangeras av projekt Västerport och NOD, näringslivs–och
destinationskontoret (f.d. Marknad Varberg), båda på kommunstyrelsens förvaltning.
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