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Nyheter från Institutet för bostads- och urbanforskning

Lyckad premiär

för nya Bostadsmötet

BOSTADSMÖTET 2014. Irene Molina talar under middagen som, liksom konferensen, hölls i Uppsala Konsert & Kongress.

IBF:s första bostadsmöte i Uppsala bjöd på intressanta
diskussioner kring högaktuella bostadsfrågor, men var
också ett tillfälle för institutet att på allvar presentera
sig för lokala aktörer.
Omkring 170 deltagare var på plats
i Uppsala Konsert & Kongress när
IBF:s populärvetenskapliga konferens Bostadsmötet i oktober i år
för första gången hölls i Uppsala.
Några förhoppningar som infriades var att initiera samarbeten, både

internt inom universitetet samt med
övriga lokala samhället.
- Vi har nu öppnat en dörr till en
dialog med lokala politiker och tjänstemän kring frågor om stadsutveckling, säger IBF:s prefekt Irene Molina.
Forts. sidan 2-3.

”Utmaningarna

på bostadsfronten
är väldigt stora
i det växande
Uppsala

”
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Institutets tretton tidigare genomförda bostadsmöten har alla hållits i
förra hemorten Gävle, med ett väletablerat nätverk av aktörer som sett
till att mötet rullat på smidigt. Med
Uppsala som ny bas har IBF som mål
att etablera en lika effektiv samverkan med nya partners.
- Vi är på god väg. Vi upplevde till
exempel ett mycket gott samarbete
med IFF (Institutet för fastighetsrättslig forskning på juridiska institutionen) och det hoppas vi kunna
förvalta i framtiden, särskilt när juristerna snart blir våra nya grannar
i kvarteret Munken, säger Irene Molina.

”Bostadspolitiken har under
en alltför lång tid övergett
det sociala ansvaret”

Sociala frågor i centrum
Det gedigna programmet bestod av
totalt tjugo parallella sessioner som
var jämnt fördelade på mötets fyra
huvudteman: Bostadspolitiken och
boendeformerna, Boendet och välfärden, Hyresregleringens vara eller
inte vara och Makten över (bo)staden.
I samtliga teman hamnade de sociala frågorna i centrum, som oönskade utflyttningar som en effekt
av renoveringsåtgärder, ungdomars
kamp för att komma in på bostadsmarknaden, vräkning av barn, situationen för hemlösa samt hur den
enskilde hyresgästen skulle påverkas
om hyresregleringen avskaffades.

- Bostadspolitiken har under en alltför lång tid övergett det sociala ansvaret och det är dags att se till att
dessa debatter åter förs. Bostadsmötet blev en sådan arena och det
är vi stolta över, menar Irene Molina.
Närvaron av unga aktivister, som
”jagvillhabostad” och ”Alby är inte
till salu”, blev ett nytt och fräscht

inslag i programmet, samtidigt som
det bidrog till att sätta brinnande
bostadspolitiska frågor på agendan
för konferensen.

ERFAREN TALARE. Bo Bengtsson talar om
hyresregleringen under en av alla sessioner.

SUCCÉ FÖR PER. Per Wickströms kvicka
sånger rev applåder under middagen.

ENGAGERAD PUBLIK. Barbro Engman
håller sin historierika plenarföreläsning.

SISTA SESSIONEN AV ETT MÅNGFACETTERAT BOSTADSMÖTE. Panelen, bestående av Irma Ortega, E
Barbro Engman och Erik Pelling debatterar om bostadspolitikens framtid. Moderator är Gunnar Myrberg. Foto: Azul Ta

Reste med huvudtalarna
De två huvudtalarna Bo Bengtsson,
seniorprofessor i statskunskap vid
IBF, och Barbro Engman, före detta
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Erika P. Björkdahl, Ola Andersson, Fredrik Ahlstedt,
Tarazona, nedan: Sara Westin/Azul Tarazona.

ordförande för hyresgästföreningen,
höll uppskattade föreläsningar. Bo
Bengtsson gjorde en resa i rummet
då han talade om svensk bostadspolitik i ett internationellt perspektiv
medan Barbro Engman tog åhörarna
med på en resa i tiden när hon berättade om de bostadspolitiska debatterna i ett historiskt perspektiv.

Planeringen redan i gång
Planeringen för nästa bostadsmöte,
som preliminärt kommer att hållas
i april 2016, är redan i gång. Planeringsgruppen välkomnar förslag på
teman och sessioner och vill på ett
tidigt stadium etablera kontakter
med potentiella samarbetspartners.
En av slutsatserna efter utvärderingen av årets möte är att kommande konferens måste bli mer inkluderande.
- Vi fick en tankeställare när det
visade sig att unga och aktivisters
intresse för konferensen var så pass
stort som det var. Dessa hör till
de grupper som har svårt att vara
med på dyra arrangemang av det
här slaget. Till nästa möte måste vi
ge möjligheter för en bredare publik
att delta, säger Irene Molina, och
fortsätter:
- Men på det stora hela blev mötespremiären i Uppsala lyckad och
till och med bättre än vad vi hade
vågat hoppas på, med tanke på allt
som var nytt. Responsen har varit
positiv och vi lyckades bjuda på ett
spännande program som tilltalade
deltagarna.
I planeringsgruppen för årets
möte ingick, förutom Irene Molina,
administratör Christina Kjerrman
Meyer, forskaren Sara Westin, vikarierande informatör Azul Tarazona
och informatör Ester Ehnsmyr.
BOSTADSMÖTET

SLITIT HÅRT. Irene Molina och Christina
Kjerrman Meyer slappnar av under middagen.

Vartannat år arrangerar IBF det populära Bostadsmötet, en flerdagskonferens som riktar sig till verksamma aktörer och forskare inom bostads- och
byggbranschen med syfte att i populärvetenskapliga former diskutera aktuella bostadsforskningsfrågor. Evenemanget har arrangerats i Gävle i 16 år
men under 2014 hölls bostadsmötet
för första gången i IBF:s nya hemort
Uppsala.

har ordet

Prefekten

Bostaden är en grundläggande
beståndsdel i välfärden och de
boende i Sverige har i mångt och
mycket haft tillgång till ett värdigt
boende - oavsett klass, ras eller
kön. Men denna rättighet är dessvärre inte längre självklar. På IBF
forskas det för fullt om detta.Vilka
har egentligen tillgång till boende
i dag? Vilka nekas? Är det lättare
att förlora fotfästet på bostadsmarknaden i dag än det var före
1990-talets stora avreglering?
I den allra sista krönikan för i
år tänker jag därför på de många
utmaningar inom bostads- och urbanpolitiken som vi tar med oss in
i 2015, inte minst på grund av det
politiska läge vi befinner oss i.
Mycket hänger ju i luften efter
det att Stefan Löfvens budget föll
i början av december. En budget
som bland annat innehöll några
intressanta poster rörande bostadsbyggande och renovering av
miljonprogramshus.
Men det är något av ett akut
uppdrag att sätta välfärden och
boendet på agendan - vid samhällsdebatter och inom forskning och
politik. I det avseendet är det paradoxalt att Sverigedemokraterna,
partiet som fick budgeten att falla,
påstår sig värna om just välfärden.
För många av oss är det nämligen
uppenbart att partiets agenda ger
motsatt effekt.
Låt oss nu hoppas att förnuftet
ska segra och att vi får ett gott
bostadspolitiskt
2015!
Irene Molina,
professor i kulturgeografi och prefekt vid IBF
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kommande

Evenemang

TJÄNSTELÄGET
Clarissa Kugelberg, lektor i kulturantropologi, ssk genusinriktad
urbanforskning, går i pension från
och med den 1 december 2014.
Irene Molina har fått förlängt
uppdrag som prefekt till och med
den 31 december 2017.
Matz Dahlberg har utsetts till
ställföreträdande prefekt under
perioden 1 januari 2015 – 31
december 2017.
Anders Trumberg har anställts
som forskare i kulturgeografi

under perioden 1 september
2014 – 30 augusti 2016.
Karin Backvall har anställts som
doktorand i kulturgeografi från
och med den 1 september 2014.
Alexander Kalyukin har
anställts som doktorand i kulturgeografi från och med den 1
september 2014.
Alexandra Kibbe från Ottovon-Guericke University slutar sin
anställning som gästdoktorand i
miljöpsykologi i december 2014.
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Edward Glaeser

April 15th 2015 at 3pm
University Main Building • Hall X

Seminarier
Tisdag 13 januari kl. 13.15
Den öppna planlösningens historia
Maja Willén, Stockholms universitet
Tisdag 3 februari kl. 13.15
Looking beyond the neighbourhood:
Income inequality and residential segregation in Swedish metropolitan areas,
1991–2010
Simone Scarpa, Linnæus universitet
Torsdagen den 5 februari kl. 13.15
Priviledged living in London
Rowland Atkinson, The University
of Sheffield
Fredag 6 februari kl. 13.15
Living in the calm and safe part of
the city – The socio-spatial reproduction
of uppermiddle class neighbourhoods
in Malmö
Ann Rodenstedt, disputation,
Uppsala universitet
Tisdag 3 mars kl. 13.15
Det hållbara hemmet?
Pernilla Hagbert, Chalmers, KTH
Vårens seminarier: www.ibf.uu.se
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