Göteborg
25 APRIL • TEMA: LOKALEKONOMI I FÖRORTEN

läs mer på www.lokalekonomidagarna.se

Lokalekonomidagarna i förorten fokuserar på förortens möjligheter att
utveckla en hållbar utveckling som bryter segregation i staden och skapar
nya jobb och företag.
Med lokalekonomiska analyser och framtagna utvecklingsstrategier i stadsdelarnas
primärområden och landsbygd skulle man bättre än i dag kunna stärka den lokala
ekonomin. Inte minst gäller detta grön affärsutveckling. Vi försöker bena ut vad
som är möjligt och önskvärt, och hur civilsamhällets samt privata och offentliga
resurser i förorten kan samverka och fokusera på utveckling. Ibland handlar det
om att fokusera resurserna rätt och ibland om att hitta nya sätt att finansiera.

Anmäl dig på vår hemsida

www.lokalekonomidagarna.se

Omställning Sverige
transitionsweden.se

PROGR

finns pAåM
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Program 25 april

Moderator Nils Phillips, Röstånga Utvecklings Aktiebolag (SVB)
09.00-10.00 Kaffe och utställningar
10.00-10.45 Lokal ekonomi i förorten – varför det?
Ulla Herlitz, Ekobanken
Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder
Magnus Nordgren, Jordbruksverket
Carl Mossfeldt, Tällberg Forum
10.45-11.30 Från trädgård och företag till lokal
ekonomisk analys
Holger Andersson, Hela Sverige
ska leva, bjuder upp lokala initiativ
11.30-12.00 ”Stadslandet” som utvecklingsidé
Dan Melander, Projekt Utveckling
Nordost
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Bygdeutveckling i ett urbant perspektiv
Jenny Sjöblom och Tove Österberg
presenterar sin magisteruppsats ”Rur
ban utveckling på Lindängen”

13.30-14.30 Lokala resurser och stöd
– med fokus på utveckling i förort
Intervjuer med de som ’sitter
på’ resurser som upphandlinglokaler-mark-försörjningsstödarbetsmarknadsstöd-kommunalt
finansieringsstöd-strukturfonderrådgivning-finansiering…och
invånarna.
14.30-15.15 Next step mot lokal ekonomi? 		
Gruppdiskussioner med kaffe
15.15 -16.00 Hållbara förorter mot framtiden
Civilsamhället, staden, bostadsbo		
lagen och politiken
Pia Svanqvist, GSE-Göteborgs
sociala ekonomi, Lotta Lidén,
Överenskommelse om samverkan
Göteborgs stad och sektorn social
ekonomi, Dan Gaversjö, Förvaltnings AB Framtiden

tjugohundrafjorton

Information
En av fyra nationella konferenser inom Lokalekonomidagarna-konceptet.
4Datum
4Plats
4Deltagaravgift
4Anmälan

Fredag 25 april 2014 9.00-16.00
Ideum, Kaneltorget/Gårdsten/Göteborg
500 kr
Gör din anmälan på www.lokalekonomidagarna.se

Lokala arrangörer:

Väst

