
Publika parker och stadsrum 2020

Konferensen Publika parker och stadsrum 
är mötesplatsen för alla som jobbar med 
publika anläggningar i offentlig eller 
privat regi. Konferensen arrangeras i år 
i Lund med inspirerande föreläsningar, 
erfarenhetsutbyte, mingel och utställare. 
Temat är borta bra! hemma bäst? 
Inspireras av platser och besöksmål som 
inbjuder till interaktion och kreativitet i när 
och fjärran. Vi uppmärksammar det lokala 
men blickar ut i världen för perspektiv. Kan 
det vi söker – när vi reser – finnas där vi 
bor? Är hemma bäst? 

Föreläsare från Danmark, England, Neder-
länderna, Norge, Spanien och Sverige ger 
inspiration kring vad hemma och borta kan 
erbjuda i park- och stadsmiljöer. Välkommen 
till Lund och våren!

Konferensens huvudarrangörer är Tankesmedjan 
Movium vid SLU, Malmö stad, Helsingborgs stad och 
Lunds kommun.

Samarbetspartner: 
EGHN – European Garden Heritage Network

22 april arrangeras en stadsvandring i centrala Lund med guider från Lunds kommun och konferensmiddag på Grand Hotel 
(750 kr exkl moms) för anmälda till publika parker och stadsrum. Den 22 april firar dessutom movium 40 år, en eftermiddag med 
seminarier och framtidsverkstad på SLU i Alnarp (kostnadsfritt). Anmäl dig samtidigt som till konferensen!

Madrid Rio 2019. Foto: Fredrik Jergmo.
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 Hemma bast?Borta bra! Borta bra! 

En del av Madrid Rio från ovan. Foto: publicerat med tillåtelse av Javier Malo de Molina.



        

Konferensavgift 3 200 SEK exkl. moms vid anmälan 
senast 29/2. Därefter 3 700 SEK exkl. moms.

Plats Lunds universitet, Universitetshuset,  
Paradisgatan 2.

Anmälan senast den 2 april via movium.slu.se.  
Anmälan är bindande. Vid avanmälan senast  
7 dagar före konferensens start debiteras halva  
avgiften, därefter hela.

Mer info: Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium,  
+46-70-294 87 57, fredrik.jergmo@slu.se

Hotell i Lund boka senast 21 mars på telefon 
046-280 6200 eller reservations@grandlundia.se. 

Grand Hotel:  kod 672458: 1 495 kr (enkelrum, inkl. moms) 
Hotel Lundia: kod 672456: 1 395 kr (enkelrum, inkl. moms) 
Hotel Finn:     kod 672460:   995 kr (enkelrum, inkl. moms)

ONSDAG 22 APRIL

13:00 Tankesmedjan Movium firar 40 år 
 Ett arrangemang i Alnarp, (separat program och  
 anmälan via movium.slu.se, kostnadsfritt att delta).

18:00 Stadsvandring i Lund

19:00 Konferens- och jubileumsmiddag  
 Grand Hotel i Lund, (separat anmälan, 750 kr ex. moms).

TORSDAG 23 APRIL

08:30 Registrering och en kopp kaffe

09:00 Välkommen till Lund!
 Johan Wester, Lundaprofil och dagens moderator.

09:10 Introduktion till konferens och tema:  
 Borta bra! Hemma bäst? 
 Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lund.

 Nyfikna blickar mot nya Lund!
 Clara Lundqvist, landskapsarkitekt, Lunds kommun  
 presenterar nya parker, spårvägar och stadsdelar.

09:30 Copenhill – Köpenhamns alper 
 Kristoffer Holm Pedersen, chef för affärsutveckling  
 på danska SLA, om hur Amager Bakke naturpark blev  
 till. Skidåkning och vandring på värmeverkets tak blev  
 en succé.

10:00 Förmiddagsfika och besök hos utställare 

10:40 Nya banbrytande Bridgewater Garden – 
 med engagemang i local communities
 Marcus Chilton-Jones, kurator på RHS Bridgewater,  
 om Europas största park- och trädgårdsprojekt.
 Introduktion av Christian Grüssen, EGHN.

11:20 Att skapa stolthet med lokala  
 förutsättningar i Mora
 Andreas Hansson, landskapsarkitekt på Sweco, om  
 Mora kommuns uppskattade gågata med lokalt material  
 och hantverk.

11:45 Temporära stadsrum lockar till aktiviteter  
 i norska Lilleström
 Marianne Larsen, landskapsarkitekt i Lillestrøm  
 kommune i Norge.

12:10 Lunch och besök hos utställare

13:10 Introduktion, presentation och utdelning av 
 Stipendium till Ulla Molins minne
 Stipendiet delas ut av Swedish Gardens, Tankesmedjan  
 Movium vid SLU och Höganäs kommun.

13:30 Madrid Rio – ett sju kilometer grönt stråk över- 
 bryggar sociala diken
 Fernando Porras-Isla, arkitekt i Madrid, har skapat  
 några av Europas mest omtalade landskapsprojekt.  
 Hör honom berätta historien om Madrid Rio.

14:15 Eftermiddagsfika och besök hos utställare

14:45 Rörelserikedom i Xinhua Waterfront i Shanghai
 Christian Dobrick, landskapsarkitekt från nederländska  
 West 8 om en av centrala Shanghais största publika,  
 gröna stadsrum. Hälsa, träning och lek är nyckelorden.

15:30 Skovtårnet – unik arkitektur i natur 
 Kasper Larsen, stadsplanerare, om tornet i danska  
 Camp Adventure. Med i Time Magazines ranking över  
 de 100 mest innovativa och trendsättande upplevelserna  
 2019.

15:55 En lekande stad
 Erik Hannerz, sociolog, Lunds universitet, om vad vi kan  
 lära från subkulturers användning av plats. 

16:15 Reflexion och summering 
 Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lund  
 summerar dagen tillsammans med Martin Hadmyr,  
 stadsträdgårdsmästare i Helsingborg och Caroline  
 Dahl, verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium  
 vid SLU. Johan Wester leder samtalet.

16:30 Avslutning

Universitetshuset i Lund, ritat av Helgo Zettervall, invigt 1882. Foto: Fredrik Jergmo 

Fakta om konferensen 23 april

Program (Internationella talare presenterar på engelska)


