
VAD ÄR 59 MINUTER?
Ett digitalt samtalsforum där vi 
under 59 minuter fokuserar på 
aktuella frågor kring stads-, plats- 
och centrumutveckling utifrån olika 
perspektiv. Inbjudna gäster från olika 
städer, sakkunniga, forskare etc ger 
sin bild och delar sina erfarenheter i 
ämnet.  

FÖR VEM? 
Medlemsförmån för medlemmar i 
Svenska Stadskärnor och Sveriges 
centrum- och platsutvecklare.

KOSTAR DET NÅGOT?
Nej, detta är en medlemsförmån.
No-show debiteras 250 kr.

VILL DU BLI MEDLEM?
Välkommen att besöka våra resp 
hemsidor för mer information:
www.svenskastadskarnor.se
www.sverigescentrumutvecklare.se

ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan via 
denna länk https://bit.ly/3Qds9S1
Länk till själva webbinaret skickas 
ut dagen innan.

NÄSTA WEBBINAR
17 november kl 10.00-10.59 

ARRANGÖRER/MODERATORER 
Björn Bergman, vd för Svenska 
Stadskärnor och Marlene Hassel, 
ordf för Sveriges centrum- och 
platsutvecklare

FOKUS: Dags att tänka vinterbelysning

TORSDAG 1 SEPT
10.00 – 10.59

PROGRAM 
•  Julbelysning på sommarlov 
Åsa Gullstrand, belysningsingenjör/Offentlig belysning Malmö Stad

• Österlen lyser – stort evenemang i en liten stad
Ann-Sofie Pallas, översiktsplanerare, Simrishamns kommun

• Stockholmsjul – från hånad till hyllad
Per Eriksson, f d vd för City i Samverkan Stockholm

• Vinterljus sprider värme och magi i Helsingborg
Pamela Sjöstrand, landskapsarkitekt som jobbar med vinterljus för torg, 
parker och lekplatser, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg Stad
Elisabet Lindberg, områdesförvaltare, Helsingborgs Stad

Välkommen!

Ljus skapar stämning och trygghet. Det lockar boende och besökare.
Fördelarna är många men kan vara nog så krångliga att förverkliga. 
Vem ska stå för notan? Vem ska montera upp och ner? 
Var ska det förvaras under resten av året? Är det miljöriktigt och hållbart? 
Hur påverkar vinterbelysningen stadens djurliv? Hur ska man helt enkelt
tänka och göra för att få ut det mesta och bästa av sin vinterbelysning? 

För att räta ut några frågetecken har vi bjudit in representanter från Stockholm, 
Malmö, Helsingborg och Simrishamn, städer med olika förutsättningar som 
hittat och utvecklat sin vinterbelysning genom åren. Välkomna att ta del av 
deras erfarenheter och tips på att skapa ljus i mörkret! 

Sveriges centrum
och platsutvecklare


