Prata med staden
1/9 kl. 17.00-18.00
Vi hjälper staden att växa Hyresrätter i Stockholm
I en stad där bostadsbristen är stor. Hur kan politiken och
stadens bostadsbolag arbeta för att möta efterfrågan
från nuvarande och blivande stockholmare? Hur kan vi
öka acceptans för att förtäta staden?
Medverkande: Ann-Margarethe Livh, (v) bostads- och
demokratiborgarråd, Mikael Källqvist, vice vd Svenska
Bostäder, Annette Sand, vd Familjebostäder och Karin
Stener, kommunikationschef Stockholmshem

8/9 kl. 17.00-18.00
Hur lång tid tar det egentligen att
få en hyresrätt och hur går det till?
Bostadsförmedlingen vill göra det så enkelt som
möjligt för bostadssökande att hitta en bostad och för
fastighetsägare att hitta hyresgäster. Hör Lena Daag
berätta om hur det går till och passa på att ställa
frågor om bostadskön och kötider.
Medverkande: Lena Daag, vd Bostadsförmedlingen

22/9 kl. 17.00-18.00
Hållbart byggande –
bostadsbolagens uppdrag och
strategier
I en växande stad är det viktigt att bostadsbolagen
ser till alla aspekter av hållbart byggande. Att minska
både vår egen och våra hyresgästers miljöpåverkan
är en självklar del när vi planerar, bygger och förvaltar
nya hem för stockholmarna. Här presenteras några
av Stockholmshems satsningar på energieffektiva
och miljövänliga hem - vårt bidrag till utvecklingen
av staden i en mer hållbar riktning.
Medverkande: Patrik Andersson, chef för Bygg &
Teknik på Stockholmshem

29/9 kl. 17.00-18.00
OS 1912, Stadion och nya
idrottsanläggningar
Stockholm är en ledande evenemangsstad där
idrotten ofta står i centrum. Drygt 100-åriga
Stadion är en av världens äldsta aktiva OS-arenor
och ett av många minnesmärken från succén
”Solskensolympiaden”, OS 1912 som blev förebilden
för dagens olympiska spel. Idrottshistorien är i högsta
grad levande i växande Stockholm som hela tiden får
nya anläggningar för att stockholmarna ska kunna
röra på sig.
Medverkande: Roland Berndt, kommunikationschef
idrottsförvaltningen

6/10 kl. 17.00-18.00
En stad för alla?
I en stad för alla är jämställdhet en naturlig del i
stadsplaneringen. Hur kan vi arbeta med att förbättra
den offentliga miljön? Två aktuella exempel från stadens
allmännyttiga bostadsbolag ger perspektiv på frågor
om demokrati och hur vi ska bygga en stad för alla.
Medverkande: Helen Larsson, samordnare social
hållbarhet på Svenska Bostäder som arbetar i ett
projekt om feministisk stadsplanering i Husby. Tobias
Lind, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem
och projektledare för stadsdelsutvecklingsprojektet
Bagarmossen Smartup.

20/10 kl. 17.00-18.00
Stockholmshusen – vi gör det
medvetet enkelt
Med nya sätt att tänka och nya sätt att arbeta går det
att skapa fler hyresrätter. Hur? Genom att vi gör det
medvetet enkelt. Vi förenklar processen där det går
och tänker nytt där det behövs. Det leder till ett ännu
bättre samarbete i alla steg från idé till färdigt hus.
Stockholmshusen: hållbara, välritade och välbyggda
hyresrätter som kan byggas snabbare, effektivare och
till lägre kostnad.
Medverkande: Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder,
Anette Sand, vd Familjebostäder och Eva Nygren, vd
Stockholmshem

10/11 kl. 17.00-18.00
Bygga för en växande stad
– Älvsjöstaden
På LM Ericssons gamla industriområde vid Älvsjö Station, är Familjebostäders största nyproduktionsprojekt
de kommande åren. AIX har tagit fram ett förslag till
hur ett stort bostadsområde kan utformas med en hög
volym bostäder i långsiktigt välfungerande miljöer.
AIX har lång erfarenhet av att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv i fokus, vi får bland annat höra om hur
man kan bidra till att minska framtidens miljöbelastning när man bygger.
Medverkande: Jesper Engström, AIX arkitekter

24/11 kl. 17.00-18.00
Hållbar stadsdelsutveckling
- vad är det?
Stockholms allmännyttiga bostadsbolag arbetar inte
bara med fastigheter och lägenheter. Ambitionen är
att vara med och utveckla staden och områden där
människor vill leva och bo. På föredraget presenteras
två aktuella satsningar med fokus på hållbar
stadsdelsutveckling.
Medverkande: Åsa Stenmark, hållbarhetsstrateg
på Stockholmshem och projektledare för Hållbara
Hökarängen. Carolin Dahlbom, projektledare på
Familjebostäder, projektledare för Rinkebystråket.

