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INTERNATIONELLA AKTÖRER SAMLAS FÖR SAMTAL OM HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING

Den 18 april kommer bland andra Leilani Farha, FN:s rapportör för rätten till bostad, Jan 
Liesegang, grundare av Berlinbaserade arkitektbyrån Raumlabor och Martin Blake, drivande 
i Torontos omvandling av ett miljonprogramsområde, till Stockholm för att delta i Arwidsson 
Talks. En konferens där samtidens mest brännande stads- och samhällsutvecklingsfrågor  
står i fokus. Här bjuds deltagarna in till samtal och kreativt tänkande kring hur vi formar våra 
livsmiljöer för att bidra till ett mer humant och hållbart samhälle.

Bostadsbrist, segregation och hållbar stadsplanering är några av utmaningarna som Sveriges 
samhällsbyggare och politiker brottas med dagligen och står i fokus för konferensen Arwidsson Talks.  
Här kommer innovativa tankar, konkreta projekt och forskning som ger ny kunskap och inspiration att 
varvas med samtal och diskussioner.

– Arwidsson Talks är en arena och kunskapsplattform som förenar yrkesverksamma inom 
stadsplanering, arkitektur, landskapsgestaltning men även konst, humaniora och forskning. 
Alla behövs för att bidra med  sitt perspektiv, kompetens och erfarenhet när vi utvecklar nya 
stadsdelar och livsmiljöer, säger Per Arwidsson, grundare av Arwidssonstiftelsen.

Konferensen samlar internationellt intressanta namn inom stadsplanering och hållbar 
samhällsutveckling. Bland de medverkande återfinns Leilani Farha, FN:s rapportör för rätten till 
bostad. Där finns också fastighetsutvecklaren Martin Blake, en av de drivande i omvandlingen av 
Torontos miljonprogramsområde Regent Park. Jan Lisegang från Berlinbaserade arkitektkollektivet 
Raumblabor berättar om hur de utvecklat innovativa metoder för att inkludera medborgarna i 
stadsutvecklingsprojekt. Deltagarna bjuds även på en genomgång av Sofia Pörner, från innovations- 
och designbyrån Fjord, om den digitala utvecklingens betydelse för boende, stadsbyggnad och 
folkhälsan. 

– På Arwidsson Talks bjuder vi deltagarna på en mötesplats med inspiration och spännande samtal. 
Under dagen tar vi del av erfarenheter från framgångsrika projekt inom hållbar stadsutveckling 
där nytänkande, innovation och progressiva visioner haft stor betydelse i skapandet av kvalitativa 
livsmiljöer, säger Veronica Hejdelind, verksamhetschef vid Arwidssonstiftelsen och projektledare för 
Arwidsson Talks.

Arwidsson Talks vänder sig till stadsplanerare, fastighetsutvecklare, politiker, tjänstemän, arkitekter, 
designers och forskare i Sverige. Konferensen äger rum den 18 april 2018 mellan klockan 8.30 –17.00 
på Moderna Museet i Stockholm. Mer information om talarna och programmet finns på 
https://arwidssontalks2018.eventbrite.com/
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Leilani Farha, är FN:s rapportör för rätten till bostad. Under hennes ledning har FN presenterat flera 
rapporter om hemlöshet, konsekvenserna av bostaden som investeringsobjekt för världens städer och 
medborgare. Farha lanserade nyligen initiativet The Shift, en global rörelse som verkar för att stärka 
rätten till bostad för alla. Farha sätter den svenska bostadskrisen i ett internationellt sammanhang. 

Felicitas zu Dohna, forskare vid bygg- och konsultföretaget ARUP:s avdelning för framtid och 
innovation presenterar den färska rapporten Cities Alive: Designing for urban childhoods – om 
stadsplanering och barn, idag och i framtiden. 

Eik Bjerregaard, projektchef på danska COBE arkitekter presenterar utifrån en rad projekt 
Köpenhamns progressiva inkluderande och aktiverande stadsutveckling med särskilt fokus på hur man 
arbetat för att inkludera barns rätt till staden.  

Martin Blake, vice vd för fastighets- och byggbolaget Daniel Corporations, berättar om omvandlingen 
av Torontos miljonprogramsområde Regent Park, med fokus på företagets sociala engagemang i 
området och affärsmodellen som utvecklats för att göra det möjligt. Regent Park bar många likheter 
med Sveriges miljonprogramsområden. Vad kan Sveriges fastighetsbolag, byggare och kommuner lära 
av Toronto?

Carina Johansson, samhällsbyggnadschef i Uddevalla kommun, delar med sig av sina intryck från 
besöket i Regent Park, och talar om vad Uddevalla inspirerats och lärt sig av studiebesöket. 

Jan Liesegang är en av grundarna av det nyskapande arkitektkollektivet Ramblabor Berlin. Han 
presenterar deras arbetsmetoder i stadsutvecklingsprojekt som alltid inkluderar de boende och flera 
olika yrkesgrupper. Styrkan i ett kollektivt arbetssätt skapar nya inkluderande platser i städerna.  

Sofia Pörner, från Fjord, presenterar de förmodade effekterna av digitaliseringens tredje fas, s.k. Living 
Services på framförallt bostäder, infrastruktur och stadsutveckling.

Konferensen äger rum den 18 april 2018 mellan klockan 8.30 –17.00 på Moderna Museet i Stockholm. 
Mer information om talarna och programmet finns på https://arwidssontalks2018.eventbrite.com/
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