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Annan Information
23 maj 2017 . . se helt nya städer en bit utanför storstäderna – där infrastrukturen, exempelvis
spårtrafik redan är bra eller kan byggas ut. – Vi har inte byggt en ny stad i Sverige på hundra
år, men nu är det dags. Med sådana lösningar kan vi både bygga billigare, miljövänligare och
dessutom anlägga attraktiva städer på.
Beskrivning av samhällsfrågan. Attraktiva och spännande städer har förmågan att locka till sig
kompetens och kapital, växa och där igenom skapa tillväxt. Hur påverkar stadsplaneringen

stadens attraktivitet? Malmös, Göteborgs och Stockholms stadsarkitekter diskuterar städernas
förutsättningar, möjligheter och utveckling.
20 feb 2015 . Fem steg till levande städer. Ny rapport från Fastighetsägarna och Svensk Handel
tar sikte på framtiden på landets stadskärnor. I fem punkter har de sammanställt en strategi för
hur attraktiva städer kan skapas.
26 mar 2013 . I sitt föredrag utgick Antoni bland annat från den rapport han skrivit för
Fastighetsägarna, “Kulturen och staden”. I rapporten har ett kulturindex tagits fram över
invånarnas kulturvanor i de 34 största svenska städerna. Sedan ställs kulturindexet mot andra
variabler som befolkningsökning, andel högutbildade,.
12 okt 2015 . Fria att publicera ange foto Kristianstads kommun, Cecilia Sandén Kristianstads
kommuns bilder är fria att ladda ner. De ska användas i sitt sammanhang och i material där
Kristianstads kommun som organisation eller geografisk plats omnämns. Bilderna får beskäras
men inte förvanskas. Fotografens.
I ”Så skapas attraktiva städer” analyseras den statliga bostadspolitiken, som har en avgörande
betydelse för att få till stånd attraktiva städer, liksom.
30 aug 2017 . joakim.stierna@skd.se. lund Som i alla attraktiva städer har bostadspriserna i
Lund rakat i höjden. Till salu just nu är detta attraktiva gathus från 1810. Prislappen är satt till
15 miljoner kronor. Men då får man, förutom huvudbyggnaden, ett tillhörande gårdshus.
Byggnaderna innehåller, förutom restaurangen.
Ander Sandoff. Jessica Algehed. Filip Bladini. Christian Jensen. Klas Palm. Jon Williamsson.
Mistra Urban Futures Report. 2015:16. Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer.
Slutrapport följeforskningen.
En studie kring storstäders attraktivitet för internationella investerare utförd av KPMG placerar
Paris på tredje plats. Studien mäter stadens attraktivitet. Företaget OpinionWay utförde de
intervjuer som ligger till grund för resultatet. De tio städer som toppar listan som mest
attraktiva städer generellt sett är New York, London,.
18 mar 2014 . Estradföreläsning med Professor Charlotta Mellander, Högskolan i Jönköping.
6 nov 2017 . ”Estetiken? Varför kan man inte tala om estetik längre? - Vi är duktiga på att lösa
tekniska och säkerhetsmässiga aspekter. Men när det kommer till gestaltning verkar alla
resignera. OK, lite konst ska vi väl ha, 1 procent regeln finns här och var, men ofta kommer
konsten för sent och kan inte bli integrerad i.
20 okt 2014 . Dags för seminarium om stadsbyggnad och attraktiva städer. Kom och lyssna i
Göteborg, Malmö eller Norrköping. Välkommen till en eftermiddag i stadsbyggandets tecken.
Vi bjuder på en spännande diskussion om hur vi skapar attraktiva städer på ett hållbart sätt.
Medverkar gör Herbert Dreiseitl, från.
Event är viktigt för en stads besöksnäring och kulturutbud. Besökarna bidrar till omsättningen
hos stadens tjänsteföretag. Det är därför attraktivt för städer.
PwC har intervjuat borgmästare för ett stort antal städer globalt, om vad som skapar
attraktivitet och tillväxt i en stad. PwC har årligen de senaste sju åren även försökt mäta detta i
30 städer globalt. Vi har mätt 60 variabler inom tio områden. Det förefaller finnas en
korrelation mellan det vi mäter och just ekonomisk aktivitet.
10 feb 2017 . En statistisk studie om att skapa attraktiva städer- Platsanalyser av Hornstull torg
och Skärholmstorget i Stockholm. Information. Jennie Argerich. Beräknat färdigt: : 2017-01.
Handledare: Kerstin Alquist. Handledares företag/institution: Trafikkontoret, Stockholms stad.
Ämnesgranskare: Rolf Larsson.
16 maj 2016 . Myndigheten Tillväxtanalys har undersökt hur länder arbetar med att skapa
attraktiva städer för näringsliv och individer. Tillväxtanalys har i uppdrag att bistå regeringen i
arbetet med Exportstrategin. Rapporten utgör en del av detta uppdrag för att öka Sveriges

attraktionskraft för investeringar och.
Attraktiva städer. 225. AttrAktivA städer. RUDOLF ANTONI. ”In the global battle for creative
talent, we are going to see a strong emphasis, greater than ever before, on the importance of
quality of place.” Richard Florida i Oxford American (2009). Att människor är nyckeln till
framgång är en vanlig uppfattning inom aktuell.
Attraktiva, täta och levande städer står högt på agendan för många och denna konferens
fokuserar på samverkan mellan samhällsaktörer, transportbranschen och näringsidkare för att
hitta möjligheter och överkomma barriärer till effektiv varuförsörjning. Nationella satsningen
för Citylogistik är ett samarbete mellan.
Rapporten ”Attraktiva städer” är även publicerad som ett kapitel i Lennart Nilssons. (red) En
region blir till. Västra Götalandsregionen 1999-2008, SOM-institutet,. Göteborgs universitet,
2010. I denna forskningsantologi redovisas resultat från ett flerårigt utvärderingsprogram som
har studerat Västra Götalands- regionen.
26 feb 2016 . Samhällsutvecklingen går rasande fort, men vissa delar riskerar att hamna på
efterkälken. Urbanisering, klimatförändringar, teknisk utveckling, och förändrade preferenser
i livsstil kräver omställning. Men omställning tar tid. Hur anpassar vi våra städer efter
framtidens behov? Och hur kan vi genom.
Ljud som en faktor för att skapa hållbara och attraktiva städer och platser. Zlatan Idnert, ÅF.
Page 2. Hållbara och attraktiva städer och platser. Zlatan Idnert, ÅF Ljud & Vibrationer.
Zlatan.idnert@afconsult.com. Page 3. FYSIOLOGISKT. 1. Fysiologiskt. Zlatan Idnert, ÅF
Ljud & Vibrationer. Zlatan.idnert@afconsult.com. Page 4.
Broschyren trycks upp vid beställning. Räkna med cirka åtta arbetsdagar för tryck och
leverans. Fraktavgift tillkommer. Dokumentbeteckning: 100599 Redovisning av resultat från
projektet Parkering i storstad.
Pris: 311 kr. Inbunden, 2001. Finns i lager. Köp Attraktiva städer av Andersson på
Bokus.com.
23 aug 2017 . Kom och inspireras, ta del av senaste kunskapen och mingla med aktörer från
hela samhällsbyggnadskedjan. Med alltmer tätbebyggda städer är behovet att planera för en väl
sammanhängande grönstruktur en av vår tids stora möjligheter för att skapa hållbara, resilienta
och attraktiva städer. Vad innebär.
7 mar 2017 . Vi ser att det ökade bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om till
mer klimatsmarta, attraktiva städer med människan i centrum. Byggtakten innebär samtidigt
utmaningar och hinder som behöver hanteras. Framförallt behövs bättre förutsättningar för att
bygga stad och hela livsmiljöer, inte.
9 mar 2017 . DEBATT DEL 1. Städer som minskar biltrafiken och ökar gång- och cykeltrafik
är mer attraktiva än andra. Regeringen bör tillåta kommuner att gå före och införa
nollutsläppszoner. Världen över är det städernas ledare som går före i klimatarbetet, skriver
Svante Axelsson i första delen av tre om vägen mot ett.
Vi ser i dag att det inte längre är länder som konkurrerar om tillväxt, utveckling och
dragningskraft, utan städer. Alla städer vill växa och vara utmärkande på något sätt. Framför
allt vill städerna vara hållbara och attraktiva och gärna bli föregångare och goda exempel som
andra städer med samma ambition sneglar på.
21 jul 2015 . Hela Sverige ska leva. Det ska finnas en attraktiv landsbygd för dem som vill bo
på landsbygden och de ska finnas attraktiva städer för dem som vill bo i städerna. Förstås ska
Sverige fortsätta med en aktiv regionalpolitik, genom exempelvis kommunal skatteutjämning,
placering av myndigheter i hela landet,.
Hur ska parterskapet byggas? Vilka är intressenterna? Vision - strategi - åtgärder och
uppföljning, hur prioriterar man och varför? Hur gör andra?! Ett Sverige fyllt av attraktiva

städer som lockar! Det är vår vision. - Vi skapar starkare stadskärnor - Vi stimulerar debatten
om den goda staden - Vi ger kunskap, inspiration och.
Ska vi kunna få en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen, behöver vi ha bra
alternativa transportsätt och strukturer. Det handlar om att stärka kol- lektivtrafiken och
planera för cykel och gång. Om man dessutom arbetar för att skapa ett ändrat beteende, blir
effekterna ännu bättre. Vinsterna blir bättre miljö.
Avsnitt 7 – Charlotta Mellander om urbaniseringen och framtidens attraktiva städer. February
28th, 2017. Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi med inriktning mot
regionalekonomi. Hon är expert på vilka platser vi vill bo på och vilka ekonomiska
konsekvenser detta leder till. Caroline Ljungberg och Eric Dahlén.
Lyssnar på Lana del Rey eller Rihanna på kontoret. Kuriosa: Har hållit mer än 100
föreläsningar om attraktiva städer sedan 2008, bl. a. för IBM, FN och EU-kommissionen. Blev
utnämnd till Årets Jönköpingsbo 2012. Personlighet (enligt The Big Five): Mycket extrovert
och plikttrogen. Kontakt: charlotta.mellander@ihh.hj.se.
Städer som satsar på kultur är framtidens stora vinnare. Det anser Göran Cars, professor vid.
Tekniska högskolan i Stockholm, som har lång erfarenhet av forskning om vad som gör
städer attraktiva att flytta till. Göran Cars är professor vid Tekniska högskolan i Stockholm.
Han har i många år studerat kulturens betydelse för.
20 jun 2012 . Den attraktiva staden. Varberg med en attraktiv stadskärna. Det femte
seminarietillfället sammanfattade och lyfte fram förslag på åtgärder och organisering för
genomförande. Vårens arbete med en handelsvision för Varbergs stadskärna har involverat
fastighetsägare, handlare, Varbergs kommun och.
1 dec 2017 . Nationell Samverkan Innovationsplattformar (NSIP) är en Vinnova-finansierad
satsning som samlar sex innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer i Sverige. I förra
veckan samlades alla plattformsledare för ett panelsamtal på Kvalitetsmässan i Göteborg, en
mötesplats för alla som arbetar med att.
17 nov 2017 . Den 17 november hölls konferensen ”Gröna lösningar skapar levande städer” i
Stockholm. . Konferensen tar avstamp i frågeställningen om behovet av att planera för en väl
sammanhängande grönstruktur och på vilket sätt detta bidrar till att skapa hållbara och
attraktiva städer, även när städerna
Titel: Parkering i täta attraktiva städer: Dags att förändra synsätt. Beställningsnummer: 100599.
Utgivningsdatum: Maj 2013. Utgivare: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Kontaktperson: Elin
Sandberg. Layout: WSP Sverige AB. Distributör: Trafikverket, 781 89 Borlänge. Telefon 0771921 921, www.trafikverket.se. Medverkande.
Inget enstaka begrepp kan klargöra den attraktiva stadens förutsättningar, men »närhet« är en
betydligt bättre startpunkt än »täthet«. Den rumsliga konfigurationen i en urban stadsdel
erbjuder närhet mellan människor, aktiviteter och platser.4 Där det finns närhet finns också
täthet, men det omvända gäller inte alltid. Många.
7 jul 2016 . Förtäta och utnyttja befintlig infrastruktur bättre och förändra planeringsprocessen.
Då blir det mer attraktivt att bo i framtidens goda stad.
Projektet har lagt en ordentlig grund för att utveckla billigare, hållbara och enkla uppkopplade
sensorsystem som kan övervaka miljön i realtid. Vi har tagit.
Förlag, Formas. Format, Inbunden. Språk, Svenska. Vikt, 988 gr. Utgiven, 2001-11-30. ISBN,
9789154058105. Köp på AdlibrisKöp på Bokus. Välj kategori Välj kategori. Välj kategori,
Agenter (5) · Agenter (15) · Bibliotek (42) · Böcker (381) · Bokhandel (245) · Bokpuls med
Conny (8) · Boktips (sponsrat innehåll) (22).
Med effektiv och hållbar stadsutveckling i världsklass vill Södertörnsmodellen förnya konsten
att bygga stad och återigen göra Sverige till en internationell förebild. Nyckeln är att utnyttja

kranskommunernas stora potential. En positiv utveckling på Södertörn hjälper Stockholm att
nå sitt mål som Europas mest attraktiva.
2 maj 2013 . Föreningen ELSA, Säffle kommun och Fastighetsägarna bjuder in till en
föreläsning om. Attraktiva städer. och de avgörande samarbeten som ligger bakom. Stadens
attraktivitet och handelns utveckling är nyckelfaktorer för tillväxt där varje stad har sina
utmaningar. Samtidigt är stadsutveckling ett.
Transportsektorn är samhällets dåliga samvete. Den står för 30 procent av Sveriges totala
utsläpp av växthusgaser, är fortfarande fossilberoende till c:a 90%, bidrar till allt större
trängsel och hälsoproblem i våra storstäder. Cykellogistik är en av flera lösningar på detta
problem. Hela 51% av de transporter som idag körs med.
5 jun 2013 . Studien förutsäger alltså vilka städer som är ”hot spots” 2025. Årets lista toppas
av New York, följt av London, metropoler som fortsätter att ha status som världens mest
attraktiva städer för såväl människor, affärer som kapital. På tredje, fjärde och femte plats
kommer dock asiatiska städer – Singapore,.
Moa Rosvall & Nanny Svensson. 2016-06-20. ATTRAKTIVA STÄDER. Fallstudier av Malmö
och Göteborg. FM1473 Kandidatarbete Fysisk planering VT16. Handledare: Sabrina Fredin.
7 jul 2016 . vägutbyggnaden. ▷ Anpassa nya transportteknologier till staden och inte tvärt om.
▷ Attraktiva städer genererar trafik, trafik genererar inte attraktiva städer. ▷ Högre utnyttjande
av fordon kan ge lägre kostnader vilket kan ge mer trafik. ▷ Att göra inget kan ge mer trafik –
inte mindre. ©Trivector©Trivector.
27 maj 2016 . När järnvägens rälsnät breddes ut i landet, innebar det för många orter att det
blev lättare att lämna dem. Utan attraktiva städer och landsbygd, kan ny infrastruktur bli
förödande, enligt Lars Westin. – Vill man ha intressant landsbygd, måste man ha starka städer,
sa han och menade att glesbygden sprider ut.
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för
hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö &
Energi. Tillsammans har vi drygt 36 500 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige
har vi omkring 3 800 medarbetare.
Under de senaste åren har stora städer fått ytterligare en komparativ fördel: de har en sådan
mångfald och brett utbud att de utgör det självklara boendealternativet för den yngre och
framför allt högutbildade befolkningen. I takt med att allt fler, framför allt unga flyttar till
attraktiva städer, så minskar de mindre kommunerna i.
15 mar 2017 . Ny rapport om attraktiva städer. Martin Andersson och Johan P Larsson har
skrivit rapporten Näringslivsdynamik, städer och agglomerationsekonomier forskningsöversikt och agenda, publicerad i Tillväxtanalys PM-serie. Rapporten undersöker
sambandet mellan städer och agglomerationsekonomier.
Topplistan: Världens mesta attraktiva stad. Bräcker London, New York och Paris – igen ✓Se
topp-10-listan. På nöjesgatan Sukhumvit Soi 11 kan du både bo, äta och festa – one night in
Bangkok. RESA 27 september 2016 13:11. Glöm London, Paris och New York. Världens mest
attraktiva storstad är Bangkok. Under 2016.
Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer
samordnar under 2016-2018 arbetet mellan Sveriges sex innovationsplattformar.
Plattformarna, som finns i Malmö, Göteborg, Lund, Borås, Stockholm och Kiruna, arbetar
tillsammans för att stärka de enskilda plattformarnas.
Elbilar och attraktiva städer. Publicerad 20 april 2016. movium.slu.se. Laddhybriderna slår nu
igenom på den svenska bilmarknaden. Efter de vanliga hybriderna är laddhybriderna det nya,
men fortfarande dyra, valet för miljövänner med bil. Du sätter helt enkelt i kontakten i väggen
och några timmar senare kan du i.

7 nov 2017 . Den attraktiva staden behöver inte vara digital, men den behöver vara lokalt
förankrad och passa många. Det var budskapet under ett frukostmöte på tisdagen.
16 maj 2016 . Myndigheten Tillväxtanalys har undersökt hur olika länder arbetar med att skapa
attraktiva städer för näringsliv och individer. Uppdraget är att bistå regeringen i arbetet med
den nya Exportstrategin. Rapporten är en del av detta uppdrag för att öka Sveriges
attraktionskraft för investeringar och kompetens,.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få inbjudningar och uppdateringar från oss. @GlobalUt.
Vad krävs för att bygga ett hållbart energisystem? Om en vecka lanserar vi rapporten "Samtal
om Energi". www.globalutmaning.se/rapportl… Yesterday at 10:24. 8 december lanserar
tankesmedjan rapporten "Skiftet till ett.
Den attraktiva staden. Självklart var detta målet, Malmö skulle ju också vara attraktivt. Vilken
stad vill inte vara attraktiv? Samtidigt gjorde resonemanget oss förvirrade, förvirrade kring
begreppet attraktivitet. Vad betydde det egentligen? Frågetecken uppstod kring vad den
attraktiva staden skulle främja. Vad tillför.
Affärsnytta för hållbara attraktiva städer. Utmaningsdriven innovation: Funktionell växtlighet.
Antalet stadsinvånare ökar och städerna planeras allt tätare. Grönområden försvinner till
förmån för nybyggnation. Därmed försvinner även de förtjänster som växtlighet står för som
dämpat buller, minskade mängder partiklar i.
22 mar 2017 . Attraktiva städer ger plats för olika slags människor. – Ju mindre stad desto mer
ifrågasätter invånarna planerade förändringar. Att Nyköpings resecentrum skapar debatt är
alltså inte konstigt, menar Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping. Invånarnas åsikter är oerhört viktiga,.
Se hela staden, förord Jonas Hansson VD Helsingborgshem sid 4. Morgondagens stadsbor sid
6. Städer och stadsdelars utveckling – varför är vi där vi är idag? sid 10. En attraktiv stad att
leva och bo i sid 14. Attraktiva stadsdelar genererar värde sid 20. Metod – struktur, funktion
och upplevelse sid 22. Strategi och kriterier.
25 jan 2017 . I dag väcker vi Moderater initiativ i kommunstyrelsen för att
lokaliseringsutredningen gällande placeringen av kommunens nya badhus ska öppnas upp
igen - alternativt förnyas.
Samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer i: Borås, Göteborg,
Kiruna,. Lund, Malmö och Stockholm fas 2: 2016-2018. Nationell Samverkan
Innovationsplattformar.
Utmaningarna handlar om att växa smart och inte skapa städer med stor miljöpåverkan,
motverka segregering, skapa attraktiva och inkluderande miljöer, utnyttja digitaliseringens
möjligheter för att utveckla smarta städer samt överbrygga motsättningarna mellan städerna
och den omgivande landsbygden. Det är viktigt att.
för beståndet av lägenheter. Nybyggar- kommissionen (Dreber m fl 2014) har presenterat en
lång lista med förslag till ändringar i bostadspolitiken varav någ- ra också kommer att
uppmärksammas här. Men det är inte ”bara” angeläget att bostadsbristen hävs. Stadsmiljöerna
bör bli attraktiva för att invånarna ska trivas där.
I studien "Attraktiva städer"(Antoni 2010) identifierades sex huvudsakliga egenskaper baserat
på internationella studier av städer och tillväxtfaktorer. Det var graden av urbanisering,
invånarnas engagemang, deras sociala nätverk, stadens hälsoprofil, graden av
mångfald/tolerans och stadens kultur. Kulturen har dock en.
Vad som menas med en attraktiv stad, och hur ett stadsstyre ska kunna åstadkomma en sådan
är temat för denna bok, skriven av nationalekonomen Roland Andersson. Begreppet…
Delar av Gällivare och Kiruna ska flytta. I projektet Attract arbetar man för att det nya som
växer fram ska bli hållbart, attraktivt och arbetet har redan burit frukt. – Som en bieffekt av

projektet finns nu världens nordligaste passivhus i Kiruna, säger projektledaren Maria
Viklander.
. utmaningsperspektiv där de utgår från fyra utmaningar: Hållbara attraktiva städer,
Konkurrenskraftig Produktion, Framtidens hälsa och sjukvård samt Informationssamhället
3.0. Samtliga adresserar grön tillväxt. För info om detta arbete se www.vinnova.se/sv/OmVINNOVA/Utmani ngsdriven-innovation (mer info kommer).
23 okt 2017 . En härlig sak är att när vi jobbar för att hejda klimatförändringen och anpassa
samhället så att det står pall för klimatförändringen, då får vi också förmånen att utveckla våra
städer och samhällen att bli riktigt vackra och härliga att leva i. “Attraktiva” är ju ett svårt ord.
Vad som är attraktivt för en person behöver.
Norrland har inte prioriterat att bygga attraktiva städer. Det gör att unga människor flyttar.
Urbanisering har under en lång tid varit ofrånkomlig och bildandet av en storregion kan ge
den institutionella förändring Norrland behöver. Det menar professor Lars Westin. En
ödesfråga för Norrland är att få små- barnsfamiljer att.
9 nov 2017 . Reaktioner. Ystad representerar nordens attraktiva städer – deltar i konferens.
Foto: Christian Ö…rnberg / BILDBYR ÅN. Ystads kommun är inbjuden till
klimatkonferensen i Bonn och kommer tillsammans med Hamar, Växjö och Levanger att leda
en workshop om nordiska attraktiva städer den 11 november.
Attraktiva städer lockar till sig talangfulla människor. Röster. Växjö Citysamverkan AB har
som uppgift att verka för en levande stadskärna. Det gör vi genom aktiviteter och evenemang
under året men också genom att vara en stark röst när det gäller utvecklingsfrågor som
etableringar, parkeringar, stadsmiljö och.
Omvigår tillbaka tillden inledande visionen kan kulturarvet i beskrivningenavdenframtida
hållbara staden uppfattas som livsstilar, konsumtionsmönster ochvärderingar, detvill säga de
sociala aspekterna. Det fysiska kulturarvet ärinskrivet i”den attraktiva staden”ochide väl
gestaltade miljöerna, formuleringar somrymmer.
Vi bygger städer som är täta och sammanhållna där sociala funktioner och service är nära.
Saker som lånecyklar, kollektivtrafik, bilpooler, caféer, restauranger, affärer, bibliotek, dagis,
skolor, kultur- och idrottsaktiviteter är alla viktiga delar i en hållbar stad. Tätheten skapar
också en mer levande stad med mer människor i.
2017-11-23 11:00. – 11:30. Medskapande medborgare. Hur kan städer involvera medborgare i
att skapa mer hållbara och attraktiva städer genom ökat delande? Hur kan delningsekonomi
eller kollaborativ ekonomi vara en central del i att samskapa staden? Vad görs i städer som
Seoul, Amsterdam, Barcelona och New.
ken innebär det en mångfasetterad värdering och genererar samtidigt ett resultat på tre nivåer:
1. resultat för varje variabel. 2. resultat för de tio indikatorerna. 3. övergripande resultat.
Därigenom kan jämförelser enkelt göras med andra kommuner, städer eller regioner. Det ger
underlag för prioritering av områden inom vilka.
26 nov 2016 . På politikernas agenda står 700 000 nya bostäder i Sverige och fossilfria
transporter inom 15 år. Framtidens städer ställer stora krav på hållbar och innovativ
stadsutveckling. Kollektivtrafiklösni.
21 Dec 2012 - 5 min - Uploaded by vinnovaseVINNOVA har identifierat fyra
samhällsutmaningar utifrån uppgiften att främja hållbar tillväxt i .
ATTRAKTIVA STÄDER – VAR VILL VI BO OCH HUR PÅVERKAR DET TILLVÄXTEN?
Charlotta Mellander, professor Nationalekonomi, Handelshögskolan i Jönköping Charlotta
Mellander är professor i nationalekonomi och en av landets främsta experter på städer och
regional utveckling. Hon är en mycket efterfrågad.
12 okt 2015 . Platsinnovation handlar om att utveckla attraktiva platser till exempel städer,

samhällen och byar med hjälp av design. Platser där människor vill vistas,
Hållbar stadsutveckling är en central fråga för vår framtida samhällsutveckling. Svenska städer
har kommit långt och upplevs ofta som föredöme. Men vi behöver komma längre, inte minst
på det sociala området. För detta behövs nya former av samarbete. Därför utgör Gröna Städer
en unik plattform för leverantörer av teknik.
Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i motionen om att stärka arbetet för att skapa framtidens attraktiva städer. Motivering.
Den snabba globala urbaniseringen innebär att en allt större andel av världens befolkning bor i
städer och tätorter. Städerna blir allt viktigare.
12 mar 2014 . Den 18 mars kl 15.00 – 17.00 arrangerar Idéforum tillsammans med LTU
Skellefteå ett diskussionsforum i samband med ESBRIs webbsända föreläsning ”Attraktiva
städer – var vill vi egentligen bo och hur påverkar det tillväxten”. Det är Professor Charlotta
Mellander vid Handelshögskolan i Jönköping som.
med 50 invånare och däröver)3. Med ”attraktiva orter” menar vi i denna studie tätorter med
befolkningsökning. Tätorter som ligger inom 45 minuters pendlingsavstånd med bil från
Stockholm, Göteborg och. Malmö har undantagits, då de anses ligga alltför nära en storstad.
En studie av städer och deras tillväxtförutsättningar.
19 maj 2014 . Stockholm i topp när attraktiva städer rankas. I en ny rapport som analyserar
städers attraktionskraft och tillväxtpotential hamnar Stockholm i topp. Huvudstaden är
dessutom världsledande i två kategorier. I rapporten Cities of opportunity från Pwc analyseras
30 utvalda städer utifrån tio områden som.
24 jan 2015 . Under de kommande åren skall samhällsinvesteringar för flera tusen miljarder
kronor beslutas. De sammanlagda årliga förlusterna av felsatsningarna kan förväntas att vida
överstiga till exempel kostnaden för hela gymnasieskolan eller försvaret. I en ny bok ”Så
skapas attraktiva städer” som Reforminstitutet.
1 aug 2017 . Pridefestivalen firar 20 år denna sommar och Stockholms stad är engagerad på
flera sätt. Mångfalden bland stockholmarna är en av de drivkrafter som gör Stockholm till en
av världens mest attraktiva städer. Pride House 2017. Kulturhuset Stadsteatern omvandlas som
vanligt till Pride House och erbjuder.
Lagt spår ligger. Spårvägsbyggen är långsiktiga investeringar. De visar att det här under lång
tid kommer att finnas kollektivtrafik med hög kapacitet. Man brukar tala om att trafiksystemet
signalerar ”permanens”. Detta är strukturerande och drar till sig arbetsplatser, bostäder,
butiker, service och aktiviteter utmed sträckningen.
2. Attraktiva städer växer. Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer och om vi
vänder blicken mot 2030 är vår region den snabbast växande. Under de senaste åren har
befolk- ningstillväxten i huvudstadsregionen kraftigt överträffat de prognoser på vilka den
regionala planeringen vilar. Trängseln på.
Referensgrupp: Rebecka Marklund och Adam. Mickiewicz, Energimyndigheten, Birgitta
Malmberg och Anna Wahlström, Naturvårdsverket, Åsa Bjelkeby,. Tillväxtverket, Henry
Stegmayr, Folkhälsomyndigheten,. Hossein Ashouri, Emily Evenäs och Kerstin Torseke.
Hulthén, Malmö stad, Johanna Wittenmark och Anna.
Välkommen till en fullspäckad konferens om platsinnovation där du får ta del av kunskap och
exempel på platsinnovation för attraktiva städer och glesbygder.
Hur skapar vi attraktiva samhällen? Det blir också paneldebatt, musik och möjlighet till mingel
och nya inspirerande samtal. Varmt välkommen! Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström.
Kommunalråd Luleå. Så bygger vi en attraktiv stad. VÄLKOMMEN TILL SEMINARIET.
Datum och tid: Fredag 28 april 2017, kl 09.30-16.00.
30 okt 2017 . Fores Nord bjöd in till lunchevent med Åsa Minoz om ”Ökat delande för

utveckling av hållbara och attraktiva städer – Sharing Cities med medborgare som
medskapare”. Eventet organiserades av Cradlenet i samarbete med Coompanion och Fores
Nord. Åsa Minoz är expert på innovation och.
Den attraktiva staden. Vår utgångspunkt är att de norrländska städerna har förutsättningar att
bli attraktiva levnadsmiljöer som lockar en mångfald av människor. Städerna driver hela
regionens tillväxt och utveckling. För att Norrland ska ta tillvara på möjligheterna krävs en
medveten och aktiv planering av framtidens.
Den attraktiva staden. När vi idag diskuterar hur våra städer ska vara utformade för att klara
framtidens krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är det två begrepp som ofta
dyker upp: blandstad och täthet. Men vad menar vi då?
Future by Lund är en innovationsplattform för utveckling av hållbara attraktiva städer. Här
samlas nya och etablerade aktörer sida vid sida. Inom våra fokusområden skapar vi olika
testmiljöer. Vi verkar och främjar ”Smart cities & Smart citizens”.
I attraktiva städer står cykeln i centrum. När höga bensinpriser fördyrar resor, klimatfrågan är
på tapeten, flera kommuner har en vacklande folkhälsa och samtidigt försöker blåsa liv i sin
centrala bebyggelse framstår en tydlig politisk plan för ökat cyklande som en självklar del av
den kommunala politiken. Men än så länge.
24 maj 2017 . Begreppet "attraktiva städer" är något som hörs allt oftare från invånartörstande
kommunledningar runt om i landet. Följ med till Kiruna där en helt ny stadskärna nu byggs
upp från grunden när staden flyttas för att ge plats åt gruvan och där ett nytt stadshus är först
ut i det som ska bli nya centrum. – Ja, det är.
1 sep 2017 . Vårt arbete har en väldigt stor påverkan på framtiden och för att uppnå en
attraktiv stadskärna måste vi vara väldigt medvetna om det vi gör. Det här med att bygga stad
är en kunskap som har varit lite försummad. Vad gör en stad attraktiv? Vissa skulle säga att
det är byggnaderna, andra att det har med.
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