
Platserna betalas av UU Innovation

I N S T I T U T E T  F Ö R  B O S TA D S -  O C H  U R B A N F O R S K N I N G  ( I B F )
Bostadsmötet arrangeras av

Tack vare UU Innovation kan vi i år erbjuda 10 stycken gratisplatser för 
 företrädare för ideella organisationer på Bostadsmötet.  

Skicka in din intresseanmälan senast 2 maj via den här länken: 
http://doit.medfarm.uu.se/kurt14035

Den 4 maj kommer du att meddelas via e-post om du har fått plats eller inte. 
Sponsringen täcker konferensavgiften för båda dagarna.  

Observera att konferensmiddagen inte ingår i erbjudandet. 

mer information 
Välkommen att höra av dig med dina frågor till 

ulrika.wahlberg@ibf.uu.se

 

Gratisplatser på Bostadsmötet för ideella organisationer
Uppsala l 15-16 maj l Universitetshuset

Välkommen till årets Bostadsmöte, som kretsar kring klimatomställning på  
temat Bygga och bo i omställningsstaden. Bostadsmötet tillhandahåller som vanligt  

sessioner på en mängd teman rörande bostadsmarknaden, bostadspolitiken och boendet. I ett särskilt  
spår sätter vi fokus på omställningen till ett klimatmässigt rimligt sätt att bo och leva i staden. 

Konferensen riktar sig till aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga  
som arbetar med bostadsfrågor. Under populärvetenskapliga former diskuterar vi de  

hetaste bostadspolitiska frågorna och presenterar de senaste forskningsrönen.

Bygga och bo i omställningsstaden

10  
gratis- 

platser



PROGRAM
DAG 1: ONSDAG 15 MAJ

09.00 registrering

09.30 konferensens öppnande

09.45 plenarföreläsningar

Terry Hartig, professor i miljöpsykologi
Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Karin Bradley, docent i urbana studier
Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Erik Stenberg, docent i arkitektur
Centrum för hållbart samhällsbyggande, KTH

Tora Holmberg, professor i sociologi 
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Ingrid Petersson, generaldirektör 
Formas 

11.30 lunchsamtal kring temabord 

13.00 sessioner

spår 1
Vägen mot fossilfria städer – effekter och förutsättningar
för innovativ, lokal klimatpolitik

spår 2
Hyressättning idag och i framtiden I: forskarperspektiv

spår 3
Mot en ny EBO-reform: Utmaningar och åtgärdsförslag

spår 4
Bostadsbyggande för rika och fattiga

14.30 fikapaus

15.00 sessioner

spår 1
Bygg smart, bygg tätt. Eller?

spår 2
Hyressättning idag och i framtiden II:
intressentperspektiv och debatt

spår 3
Lokal områdesutveckling – intressekonflikter och lösningar?

spår 4
Trygghet och det offentliga rummet

17.00 konferensmiddag på 
norrlands nation

 

DAG 2:  TORSDAG 16 MAJ

09.00 sessioner

spår 1
Styrmedel och smart teknik för den energieffektiva bostaden

spår 2
”Social housing” på svenska?
Det nationella perspektivet: idéer och praktik

spår 3
Bostadsdistribution på lika villkor?

spår 4
Byggemenskaper – alternativ till de stora byggbolagen? 

10.30 fikapaus

11.00 sessioner

spår 1
Trafik och transporter – Uppsala, Södra staden och klimatmålen

spår 2
”Social housing på svenska?”
Det lokala perspektivet: modeller och erfarenheter

spår 3
Dialog, samverkan och makt i samhällsplaneringen

spår 4
Renovering av hyreshus – en fråga för internationella riskkapitalister?

12.30 lunch

13.30 paneldebatt

bygga och bo i omställningsstaden: 
vägen mot ett klimatsmart samhälle

inledningstalare

Kevin Anderson
Professor i energi och klimatförändringar
vid University of  Manchester och Uppsala universitet

medverkande

Anna Broman
Bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier

Marie Linder
Förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Jörgen Mark-Nielsen
Samhällspolitisk chef,  SABO

Sophia Mattsson-Linnala
VD, Rikshem AB

Anders Sjelvgren
Generaldirektör, Boverket

Lennart Weiss   
Kommersiell direktör, Veidekke

15.00 avslutning


