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DEN
VÄRDEFULLA STADEN
Som vi längtar att få träffas på riktigt igen för att prata, skratta
och umgås som förr. Men också för att få inspiration, fylla på
kunskapsbanken och diskutera hur vi tillsammans formar det
nya normala i våra städer, orter och centrum.
I bagaget har vi samlade erfarenheter, lärdomar och insikter
för att kunna göra en omstart med omtanke. En omstart där
vi värnar om den värdefulla staden och där vi utforskar hur
vi på bästa sätt fyller den med nya värden för att påskynda
återhämningen, öka tillväxten och höja attraktionskraften.
Tillsammans bygger vi det nya med hållbara helhetslösningar,
där vi utgår från människans behov och förväntningar av den
värdefyllda stadens olika rum och rytm – idag och imorgon.
FRÅGOR VI BEHÖVER STÄLLA OCH SÖKA SVAREN PÅ:
• Vad fyller vi våra städer, centrum och orter med i framtiden
för att locka fler besökare och investerare?
• Vilka behov och beteendemönster behöver vi förhålla
oss till för att vara i takt med tiden?
• Hur påverkar globala trender oss – nationellt och lokalt?
• Vilka verktyg, nya rön och innovationer finns?

Hjärtligt välkommen till Östersund!

INSPIRATION & MÖTEN
SOM GER NY KRAFT
PROGRAM PÅ GÅNG!
FRAMTIDENS STÄDER I EN POSTCORONA VÄRLD
Pandemins restriktioner påskyndar omvandlingen av våra städer.
Vad växer fram när den traditionella handeln utmanas, arbetslivet förändras
och nya transportmedel växer fram? Hur skapar man attraktion i denna nya värld?
Vad kan större städer lära av mindre och tvärtom?
Per Schlingmann, författare, bl a utsedd till en av Sveriges superkommunikatörer

URBANA FORUM – samtal och idédiskussioner kring aktuella ämnen
POLITIKERTRÄFF
erfarenhetsutbyte kring stadsutvecklingsfrågor – endast för politiker
PARTNERSEMINARIER & PANELDISKUSSIONER
miniseminarier med spetskompetens från våra partners

PRISUTDELNING FÖR SÄRSKILDA INSATSER UNDER 2020-21
Kvällens konferencier: Johanna Ojala • Kvällens artister: Louisiana Avenue

FORSKNINGSRÅDETS URBANA SPANINGAR ”TÄNK OM...”
Martin Öberg med forskningskollegor

SAMVERKANSMODELLER
för ökad trygghet och tillgänglighet, för bättre kvällsekonomi
Vi uppdaterar konferensprogrammet kontinuerligt.
För aktuell information följ oss på sociala medier och hemsidan
www.svenskastadskarnor.se

Du kan anmäla dig redan nu!

MINGEL
14 SEPT

Avsändare: Svenska Stadskärnor Södra Vallgatan 5 211 40 Malmö

KONFERENSANMÄLAN & PRISER
På vår hemsida www.svenskastadskarnor.se
finns länken till själva konferensanmälan.
SISTA ANMÄLNINGSDAG till konferensen är
8 september. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare. Om det finns restriktioner
som påverkar genomförandet av Årskonferensen
återbetalas konferens/anmälningsavgiften.
MEDLEMMAR I SVENSKA STADSKÄRNOR
Early Bird-pris t o m 14 augusti kl 12.00 är
4 795 kr (därefter 5 295 kr)
ÖVRIGA KONFERENSDELTAGARE
Early Bird-pris t o m 14 augusti kl 12.00 är
6 795 kr (därefter 7 295 kr)
I konferensavgiften ingår lunch och kaffe/fika
båda dagarna, bankettmiddag med underhållning.
Priserna är exklusive moms och serviceavgift.
GRUPPBOKNING vid bokning av 6 personer
eller fler lämnas 500 kr i rabatt per person
enligt tarifferna ovan.
MINGELKVÄLL 14 SEPT KL 19.00-21.00
349 kr exkl moms. I priset ingår välkomstdryck,
och mingeltallrik/buffé. Föranmälan krävs och
görs via årskonferenslänken på vår hemsida.
HOTELLBOKNING
På vår hemsida www.svenskastadskarnor.se
finns länk till de hotell som erbjuder
rabatterat pris. Rummen är tillgängliga
t o m 8 augusti, först till kvarn gäller.
CORONASÄKRAT OCH HÅLLBART EVENT
Vi följer aktuella restriktioner för att minska spridning
av Covid-19 och använder ”Regional Guide för
hållbarhet vid event & möten” som inspiration för
planering och genomförande av Årskonferensen 2021.

VÄRDSTAD

I SAMARBETE MED

NATIONELL PARTNER

HÅLLTIDER
14 SEPTEMBER
19.00
21.00

Välkomstmingel
Kvällsupplevelser i Östersund

15 SEPTEMBER
08.30
09.00
09.30
12.00
13.00
16.15
19.00
20.00

Registreringen öppnar
Information & Inspiration
Partnerseminarer och paneldiskussioner
Lunch
Årskonferensen inleds
Upptäck Östersund
Förmingel
Bankettmiddag och prisutdelning

16 SEPTEMBER
09.00
12.30
13.30

Årskonferensen fortsätter
Lunch-to-go
Studiebesök Östersund

MÖTESPLATSER
• Välkomstmingel 14 sept kl 19.00 på Nationalmuseum Jamtli
• Årskonferensen 15-16 sept äger rum på Storsjöteatern
• Partnerseminarier 15 sept fm äger rum på
Storsjöteatern och Clarion Hotel Grand, Östersund
• Banketten startar på Gamla Teatern
Prisutdelning: Årets Stadskärna
Mer information om mötesplatser meddelas senare
Reservation för eventuella förändringar
Följ oss på Facebook och twitter #stadsutveckling

GULDPARTNER

ARRANGÖR

