ÅRSMÖTE + SNICKSNACK
Olika perspektiv på BoStad 2021

Kvällen inleds med årsmöte för Föreningen för
samhällsplanering Väst. Se agenda på nästa sida.
Därefter följer Snicksnack på tema BoStad 2021.
BoStad 2021 är den politiska ambitionen att bygga
7000 extra bostäder utöver normal produktion till och
med Göteborgs 400-års jubileum. För att lyckas finns
en särskild organisation inom kommunen, byggherrar
som får jobba i dubbel takt med parallella processer
och följeforskare som granskar och kommenterar
under arbetets gång. Så hur går det egentligen, nu när
deadline börjar närma sig?
Magnus Uhrberg, från Fastighetskontoret på Göteborgs
stad berättar om kommunens förväntningar av BosSad
2021 och hur det är att leda samordningen mellan de
olika planprojekten. Han ger oss även en nulägesbild
av planernas status.
Jonas Hulterström, från Wästbygg är en av de mindre
aktörer som är involverade i ett BoStad 2021 projekt.
Jonas berättar om vilka möjligheter och utmaningar
det finns för en byggaktör att klara av den snabba
parallella processen.
Anders Svensson och Jan Bröchner från Chalmers
följeforskar på uppdrag av Göteborgs stad om
processen i BoStad 2021. De har släppt en delrapport
och jobbar nu hårt på nästa. De går igenom sina mest
utmärkande forskningsresultat och vilka analyser de
kunnat göra hittills.
Vi avslutar kvällen med samtalsgrupper och snicksnack!
Varmt välkomna!

Torsdag den 1 februari 2018

Tid:

Årsmöte 17.30 - 18.00
Snicksnack 18.10 - 19.30

Plats:

Kjellgren Kaminsky,
Viktor Rydbergsgatan 14

Tilltugg: Fika beställs i samband med
anmälan - bindande!
Föreningen sponsrar medlemmar.
Andra betalar 60 kr.
Årsmöte och Snicksnack är gratis och öppet
för alla! Anmälan sker senast 31 januari via
hemsidan:
www.planering.org
För frågor och funderingar, kontakta
ffsvast@gmail.com
Vill du veta mer om föreningen eller bli medlem,
gå in här: www.planering.org

AGENDA ÅRSMÖTE

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID MÖTET
2. VAL AV SEKRETERARE VID MÖTET
3. VAL AV TVÅ JUSTERARE VID MÖTET
4. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
5. VAL AV ORDFÖRANDE
6. VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER
7. VAL AV VALBEREDNING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017
FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.PLANERING.ORG UNDER
“LOKALAVDELNINGAR” “VÄSTRA SVERIGE”

