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2021 - ANDRA KONFERENSEN

Frigör civilsamhällets egen förmåga

  Byggande för inkludering och integration

    Omställning genom socialt gestaltade livsmiljöer
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ÅRETS HUVUDTEMAN:



Möt människorna, 
rörelserna, initativen.
Upplev vad den tredje sektorn förmår inom byggande och boende!

Ambitionen är återigen att erbjuda en 
bred mötesplats för inspirerande och 
lärorika samtal om hur sociala och 
kooperativa former av byggande och 
boende kan användas i Sverige idag.

Det finns en stor och ännu outtnyttjad 
kraft i bygg- och boendeformer som 
drivs socialt i och av civilsamhället. Ännu 
större blir den kraften när den möter 
närvarande och aktiva samhällsaktörer, 
kommuner och myndigheter. Det 
sociala byggandet kan användas både 

för att åstadkomma inkluderande 
och goda gestaltade livsmiljöer och 
för att accelerera den nödvändiga 
omställningen.

Genom konferensen ges både 
samhällsaktörer och folkrörelser, 
individer och grupper, amatörer och 
professionella en unik spegling i ett och 
samma sammanhang.

Vi ses på socialt byggande 2021!

Efter en uppskattad första upplaga 2019 bjuder vi nu för andra gången in till 
konferensen Socialt Byggande. 



Ett urval av årets talare

Helena Bjarnegård
Sveriges riksarkitekt

Karolina Skog
Regeringens utredare

David Jonstad
Författare, utflyttare

Louis Schulz
Assemble Studio

Pernilla Hagbert
Forskare KTH

Staffan Schartner
Arkitekt, projektlots

Anders Solvarm
Naturhusbyggare

Kajsa Crona
Arkitekt och professor

Gunnar Casserstedt
VD Kiladalens utveckling

Carl-Johan Engström
Global Utmaning

Kerstin Kärnekull
Arkitekt, redaktör

Ulrika Egerö
Kollektivhus NU

Regina Westas Stedt
Vingåkers kommun

Robert Temel
Pådrivare, Wien

Sophie Nachemson Ekwall
Forskare, Handelshögskolan

Steen Møller
Ekobypionjär

Lisa Pelling
Statsvetare, Arena Idé

Paul Fuehrer
Forskare, Södertörn

Kristoffer Lüthi
Ordförande Ekobanken

Maria Block
Ekobyggarkitekt

Ylva Lundkvist Fridh
VD, Mikrofonden

Sissel Leire
Gaining by Sharing

     Omvandlingen av 
25 Princelet Street i 
London till en plats av 
och för människor i 
det hårdexploaterade 
London drivs av  
Assemble Studio, 
föregångare i praktiskt 
tillsammansbyggande 
och deltagande 
design.

      Byggemenskaper i 
Österrike och Tyskland, 
med utgångspunkt från 
Wien.

Gemenskapsledda 
bostäder i Frankrike (La 
Mouvement), England 
(Community Led 
Homes) och Danmark. 

→

→

→

        Lokala 
utvecklingsbolag 
utan vinstutdelning 
är ett verktyg för lokal 
utveckling. Nu bygger 
bygdeägda Kiladalen 
Utveckling (svb) sitt 
andra kvarter med 
bostäder för bygdens 
nytta.

→

        Öppen och 
förtroendefull 
samverkan mellan 
kommun och 
civilsamhälle kan 
frigöra kraften 
underifrån och skapa 
social och ekonomisk 
utveckling. Vingåker 
vågar och visar vägen.

→

      Långsiktigt 
hållbara bostäder 
som är ekonomiskt 
tillgängliga för alla 
– är den ekvationen 
möjlig? Att bygga utan 
vinstkrav är svårt 
idag, hur kan det bli 
lättare?

→       Den 
uppmärksammade 
nybyggda 
bogemenskapen 
Vindmöllebakken i 
Stavanger har satt 
ljuset på urbana 
bogemenskaper i 
Norge. Sissel Leire har 
varit med hela vägen.

→

       David Jonstad 
är uppvuxen i 
Stockholm, men 
bor sedan sex år 
tillbaka tillsammans 
med sin familj på en 
liten gård i Dalarna. 
Där utforskar han 
möjligheten att leva 
ett gott liv inom 
planetens gränser.

→

      Mycket tyder 
på att kooperativt 
ägande/boende har 
framtiden för sig. 
Men finansieringen 
är och förblir en 
utmaning. Hur kan 
sociala obligationer 
användas som  
finansieringsmodell?

→

Ta del av det fullständiga programmet med alla sextio programpunkter, tjugo bygg- och bogemenskaper med mera på www.socialtbyggande.se.



Våra biljetter

I år är vi på Garveriet i 
Floda. Det känns helt 
självklart.
Garveriet i Floda är en konferensmiljö 
utöver det vanliga. Här får vi chansen 
att mötas i en prisbelönad inramning 
som har både kulturella, sociala och 
gastronomiska kvalitéer. En miljö som 
dessutom skapats genom en process 
som är ett exempel på det konferensen 
handlar om.

Läget är dessutom utmärkt, intill Floda 
station som nås med pendeltåget från 
Göteborg Central på 20 minuter (eller 
från Alingsås för dig som reser från 
Stockholm).

NORMALPRIS: 2 950 SEK

1 950 SEK

1 100 SEK

EN DAG TVÅ DAGAR DIGITAL

1 950 SEK

1 180 SEK

700 SEK

750 SEK / dag

250 SEK / dag

150 SEK / dag

FOLKRÖRELSEPRIS:

STUDENTPRIS:

För dig som deltar på 
konferensen i tjänst / 
professionell roll.

För byggemenskaper, byalag, 
ekobyar, bogemenskaper, 
omställningsgrupper och 
privatpersoner

Ovanstående priser är våra normala priser som gäller fram till den 30 oktober. Därefter stiger respektive pris med 10%. Fram till den 23 september 
ges istället rabatt på 10% gentemot ovanstående priser. Moms och bokningsavgift på 37 kronor tillkommer på alla biljetter. I biljetpriset ingår lunch, 
fika och kaffe båda dagarna, rådgivning samt kvällskultur. Middag och dryck till denna köpes till på plats. Onsdagen 17 november arrangerar vi även 
tre studiebesök i Göteborgsregionen, dessa bokas separat. Se hemsidan!

Biljetter bokas via
socialtbyggande.se


