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HITTA TILL SEMINARIERUMMEN
Kyrkan: plan 1 (stora salen)
Via trappa/hiss direkt till höger innanför huvudentrén

Co-working: plan 2
Kronan: plan 2

SMS-nr FÖR FRÅGOR
TILL TALARE
Under presentationer i plena kan
publikfrågor skickas med sms till
0736-561192. Moderator Åsa Lindell
lyfter ett urval av frågorna till talaren.

Roten, plan 2

LIVE-SÄNDNINGAR

Queen: plan 3

För dig med digital biljett kan alla
delar av konferensen följas live via
www.socialtbyggande.se/live

Åkerö: plan 3

VÄLKOMMEN

VÄLKOMMEN TILL
SOCIALT BYGGANDE 2021!
Varmt välkommen till Garveriet i Floda
och den andra upplagan av konferensen
Socialt Byggande!
Det rör på sig. Det bubblar. Ja, det
händer faktiskt otroligt mycket positivt i
Sverige nu; med nya hus, byar, rörelser,
lokala utvecklingsgrupper, mötesplatser,
omställare, plattformar som startas upp,
kämpar på. Och går i mål. Det sociala
byggandet i dess olika former mår allt
bättre och sätter spår.
Men allt som sker befinner sig samtidigt
ständigt lite på kant med system som
gör det onödigt svårt att komma åt
finansiering, att kunna räkna hem socialt
värdeskapande projekt. Lagstiftning som
lägger hinder i vägen för alternativa och
innovativa byggmetoder eller försvårar
kooperativt ägande. Frånvaro av
stödjande strukturer som gör byggande på
landsbygden till personliga högriskprojekt
och förvandlar tidiga skeden till farliga
träskmarker... Mitt i allt engagemang är det
något som skaver: det ska inte behöva vara

så svårt som det är idag för människor att
genomföra sociala bygg- och boprojekt.
På Socialt Byggande 2021 sätter vi siktet
mot den system- och policyutveckling
som behöver komma till stånd för att
underlätta för byggemenskaper, tiny
houses, större delaktighet, organiserat
egnahemsbyggande, ekobyar med lokala
avloppslösningar, lokalt styrd utveckling,
olika projekt- och förvaltningsformer, med
mera.
Idén med konferensen är att vi ska
inspirera varandra, hämta kraft ur det som
andra gör, berätta om det vi själva gör,
gemensamt föreställa oss vad som kan
göras. Och vad som behöver förändras för
att det ska vara möjligt.
Bakom konferensen ligger fortfarande en
enkel insikt om att vi, för att skapa bättre
förutsättningar för olika former av socialt
drivet byggande och boende, också måste
bygga broar oss emellan. Det ska vi göra i
år!

VÅRA HUVUDTEMAN I ÅR:

1

Frigör civilsamhällets egen förmåga

2 Byggande för inkludering och integration
3 Omställning genom socialt gestaltade livsmiljöer

PROGRAM

TORSDAG
18 NOVEMBER

09.00

MORGONKAFFE OCH REGISTRERING

10.00

PLENASESSION 1:

ENTRÉN
KYRKAN

Civilsamhällets egen förmåga att bygga och förvalta
Invigning av 2021 års konferens om socialt byggande
Johan Brandström, Kaminsky Arkitekter och Eva-Lotta Bengtsson, Ekumeniakyrkan
i Floda: 6000 timmar av ideellt byggande – så skapades rummet vi sitter i genom
människors samverkan.
Kerstin Kärnekull: Gemenskapsledda bostäder och nätverkens roll med utblickar
mot Frankrike/La Mouvement, England/Community Led Homes och Danmark
11.00 – 11.15: BENSTRÄCKARE
Robert Temel (Österrike): Baugemeinschaften in Austria and Germany, background
and history, today´s situation, future. Important lessons to be learned. (Föreläsningen är på engelska)
Projektrevy 1: Aktuella socialt drivna bygg- och bogrupper och stödjande projekt
presenterar sig från scenen.

12.00

LUNCH

13.00

PLENASESSION 2: Inkludering och integration i praktiken: bostäder för alla

KYRKAN

Karolina Skog, tidigare miljöminister, regeringens särskilda utredare: En socialt
hållbar bostadsförsörjning är möjlig.
Kajsa Crona, professor i Boendets arkitektur på Chalmers och praktiserande arkitekt på Sweco: Utmaningar vid byggande utan vinstkrav
Ulrika Hägred, Boverket: Startbidraget för byggemenskaper – Boverkets preliminära utvärdering
14.00 – 14.15: KULTURUTBROTT
Projektrevy 2: Aktuella projekt med fokus på social inkludering och integration presenterar sig på scenen.
Under samma tak och Trollängen: Skapandet av en bogemenskap i Högsbo, Göteborg
Byggemenskapen Andreastorpet och Björn Ohlén, VGR: Andreastorpet Tanum, fler
lantliga byggemenskaper i vänboendets fotspår.

PROGRAM

TORSDAG
18 NOVEMBER

15.00
15.40
TILL

17.50

KAFFEPAUS: FIKA & MINGEL

SEMINARIESESSION 1: Parallella seminarier
T1
T2
T3
T4
T5

T6

17.50

Offentlig-civil samverkan: kommunernas och allmännyttans
möjligheter att skapa hållbar utveckling genom att stötta och
samverka med civilsamhället.
Nordiska spår – utblickar och jämförelser, trender och offentliga initiativ för socialt byggande i våra nordiska grannländer
Hela landet kan leva! Byarnas comeback: Finns det en
framtid för byarna idag, eller är byn rentav en av framtidens
viktigaste samhällsnivåer?
Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden: Hur hålls
gemenskapen levande?
Omställning tillsammans, byggande för ett hållbart samhälle: Tiden för omställning är här! Men hur kan den se ut praktiskt?

Seminarierum:

En social bopolitik för Sverige: seminariet arrangeras av
Tankesmedjan Global Utmaning

Seminarierum:

20.00

Seminarierum:

CO-WORKING
Seminarierum:

KRONAN

Seminarierum:

ÅKERÖ

Seminarierum:

ROTEN

KYRKAN

Utställningsmingel, open space, inbjudna träffar

18.30
19.30
19.40

QUEEN

MIDDAG

Kvällskultur och barmingel
Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer.”
Författaren och litteraturvetaren David Anthin kåserar över sin uppväxt i Floda och en
monumentalt misslyckad bostadskarriär.
Konsert med Anders Boson Jazz ensemble.
Anders Boson, sångare och trumpetare från Floda, släppte i våras det kritikerrosade
albumet ”Kärleken” med nystartade projektet ”Anders Boson Jazz Ensemble” på skivbolaget Hoob Records. Ensemblen, idag i kvartettformat, bjuder åhörarna på själfull
jazzmusik präglat av ett romantiskt skimmer. Anders Boson – Sång & Trumpet, Simon
Westman – Piano, Michael Edlund – Trummor, Olli Rantala – Kontrabas

PROGRAM

FREDAG
19 NOVEMBER

08.00

MORGONKAFFE OCH REGISTRERING

08.30

PLENASESSION 3:

ENTRÉN
KYRKAN

Omställningen: hållbarhet genom socialt gestaltade livsmiljöer
Louis Schulz (UK), Assemble Studio: The transformation of 25 Princelet Street to a
place for people and society. (Föreläsningen är på engelska)
Pernilla Hagbert forskare sustainability transitions, KTH: Vad krävs för ett hållbart
samhällsbygge – på riktigt?
Steen Møller (Danmark), ekobyggpionjär och forminnovatör: From surviving to living
– from the creation of the wastefree village Friland to Grobund off-grid village and
factory. (Föreläsningen är på engelska)
09.20 – 09.30: KULTURUTBROTT med Tranemos kommunpoet Jimmy Alm
Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt: Hur kan socialt drivna byggprocesser
bidra till målen i gestaltad livsmiljö?

10.00
10.30
TILL

12.30

KAFFEPAUS: FIKA & MINGEL

SEMINARIESESSION 2: Parallella seminarier
F1
F2
F3
F4
F5

F6

Sociala husfabriker, tiny houses och ett nytt egnahemsbyggande – potentialen till professionellt organiserat självbyggeri
och tillsammansbyggande i sociala byggprocesser
New European Bauhaus – Platform for building a sustainable
society by, with and for citizens
Finansiering och byggekonomi för socialt byggande – nya
finansieringsmetoder och erfarenheter av modeller som hybridfinansiering och crowdfunding.
Integrerande och inkluderande livsmiljöer: Hur kan invånardrivet bostadsbyggande bidra till integration, inkludering och
en positiv utveckling av våra livsmiljöer?
Bygga och bo hållbart och utan spekulation, kooperativa
hyresrätter och metoder: Hållbar, inkluderande och tillräcklig
bostadsförsörjning genom kooperation.

Seminarierum:

Äga gård tillsammans? Nya sätt att bo och utveckla landsbygden genom samägande av gårdar.

Seminarierum:

QUEEN

Seminarierum:

ÅKERÖ

Seminarierum:

KYRKAN

Seminarierum:

CO-WORKING
Seminarierum:

ROTEN

KRONAN

PROGRAM

FREDAG
19 NOVEMBER

12.30
13.15
TILL
15.20
KYRKAN

LUNCH
PLENASESSION 4: Vägar framåt
Frågeställningar från några av förmiddagens seminarier
Paneldiskussion 1: Steget från projekt till samhällsrörelser – inbjudna företrädare
från initiativ, civilsamhällesaktörer och folkrörelser diskuterar hur vi tar oss från enskilda initiativ till strukturella förändringar och samarbeten för ett utvecklat socialt
byggande.
Paneldiskussion 2: Avståndet från Uddebo till New European Bauhaus – inbjudna
företrädare för institutioner med samhällsuppdrag diskuterar hur det stora samhället kan möta upp mot, stötta och dra nytta av civilsamhällets och lokala gruppers
initiativ.
14.00 – 14.15: BENSTRÄCKARE
Frågor till panelerna: Frågestund till diskussionspanelerna
Ordet fritt: Öppen talarlista för kortfattade inlägg och förslag.
Avslutning: Summering, reflektioner, avslutande kommentarer

15.20
16.00

FREDAGSFIKA

Visning av Garveriets hållbara projekt

För deltagare som anmält sig under konferensen till rundvisning i Garveriets hållbarhetskluster arrangeras en rundtur som inkluderar besök i den akvaponiska odlingen.
Smakprov från fiskar i akvaponiken kommer erbjudas i samband med besöket.
Anmälan till detta sker i incheckningen.
18.30

Middag

Middag serveras på Garveriet för de som förbokat detta senast vid lunch.

”FÖRSTA SPADTAGET”
BYGGEMENSKAP GÅRDEN, UPPSALA
FOTO: KATJA JAHN

SEMINARIER

SEMINARIER

SEMINARIE T1
TORSDAG 18 NOVEMBER / SAL: QUEEN

SEMINARIEVÄRD
Tinna Harling

Offentlig – civil samverkan: Kommunernas och allmännyttans
möjligheter att skapa hållbar utveckling genom att stötta och
samverka med civilsamhället
För att kunna lösa de utmaningar vi står inför gällande bland annat bostadsförsörjning och lokal
utveckling behöver kommunerna och civilsamhället samverka i högre utsträckning än idag. Vi
kommer i detta seminarium presentera olika inspirerande exempel på både modig och innovativ
samverkan och avsluta med en workshop där vi diskuterar hur de beskrivna modellerna kan
appliceras för utveckla de platser där vi själva verkar.
15:40 Introduktion
15:45 Hur kan kommunerna skapa förutsättningar för Socialt byggande?
Katarina Carlsson, planeringsarkitekt och processledare,
med eget företag PLATSKULTUR

15:55 Socialt byggande
på Orust
Klara Sjögren Holtz

Planarkitekt på Orust kommun

16:25 ”Wienmodellen
– inspiration till en ny
social bostadspolitik”
Lisa Pelling

Katarina jobbar med samverkan kring platsutveckling och
samhällsbyggnad, hon berättar här om en del av projektet DiverCity
då hon 2019-2020 tillsammans med 7 kommuner undersökte
kommunernas roll och potential för att stärka diversitet, social
hållbarhet och små aktörer på bostadsmarknaden i form av
exempelvis byggemenskaper.
Klara berättar om arbetet på Orust kommun där man de senaste
åren arbetat med socialt byggande genom att bygga en bred politisk
förankring i frågan och stärka kompetensen inom förvaltningen. De
arbetar för att skapa förutsättningar för sociala byggprojekt från
planeringsstrategier på översiktsplanenivå till markanvisningar
riktade till byggemenskaper och ett egnahemsområde.
Lisa har bott i över tio år i Wien. I rapporten ”Wienmodellen –
inspiration till en ny social bostadspolitik” (Arena Idé 2019) har hon
undersökt hur staden Wiens bostadspolitik skulle kunna inspirera
även i Sverige, vilket hon kommer berätta om på seminariet.

Statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé

17:00 Two urban development projects in Vienna and how Baugruppen
participated in them”.
Robert Temel

Oberoende arkitekt- och stadsforskare och konsult i Wien.

17:20
17:35

Robert arbetar med användning och produktion av arkitektur och
staden med fokus på bostäder, stadsplanering och det offentliga
rummet. Han är författare till ett flertyal böcker , t ex ”Baukultur
för Urban Neighbourhoods” och medförfattare till Grundlagen
für kooperative Planungsverfahren (Stiftelser för kooperativa
planeringsförfaranden, Wien stad 2015).

Bikupa; ” Hur kan vi göra för att utveckla vår lokala plats utifrån de
beskrivna modellerna? ”
Avslutande gemensamt samtal med frågor och summering

SEMINARIER

SEMINARIE T2

TORSDAG 18 NOVEMBER / SAL: CO-WORKING

SEMINARIEVÄRD
Kerstin Kärnekull

Nordiska spår – utblickar och jämförelser: Under seminariet får
vi direktrapporter om läget i de olika länderna och belyser likheter
och skillnader. Och frågar hur vi kan få fler brukardrivna projekt i
Sverige.
Bygg- och bogemenskaper är från början en dansk uppfinning som har fått världsspridning.
Danmark har också flest projekt i världen. En bogemenskap är Norges bidrag till
arkitekturbiennalen i Venedig och Oslo kommun vill öppna för selvbyggeri och bofelleskaper. I
Finland byggs just nu stora flerbostadshus genom byggemenskaper, med ett starkt inflytande från
de blivande boende. Det finns mycket kunskap och inspiration att hämta från våra grannländer i
Norden!

PROGRAM:
INLEDNING: Kerstin Kärnekull
DANMARK: Anna Falkenstjerne Beck: 1000 and 1
examples. Cohousing in Denmark; Vænget in Torup.
FINLAND: Salla Korpela: Bygga stora bostadshus
tillsammans. Om byggemenskaper i Helsingfors.
NORGE: Oda Ellensdatter Solberg (prel.): Oslo planerar
för bofelleskap ochh selvbyggeri.
DANMARK: Silje Eröy Sollien: Snart 30 bofællesskaber
i Roskilde. Hur arbetar kommunen?
WORKSHOP & PANELSAMTAL: Hur skalar vi upp
alternativen?
BOGMENSKAPER DANMARK

BOGMENSKAP VIDMÖLLEBAKKEN,
NORGE

SEMINARIER

SEMINARIE T3

TORSDAG 18 NOVEMBER / SAL: KRONAN

SEMINARIEVÄRD
Erik Berg

Hela landet kan leva! Byarnas comeback: Finns det en framtid
för byarna idag, eller är byn rentav en av framtidens viktigaste
samhällsnivåer?
Hur ser det egentligen ut på landsbygden, är det en successiv nedrustning och nedsläckning
som pågår i urbaniseringens tidevarv, eller är det här som framtidens hållbara lösningar växer
fram? Vad betyder byn för vår förmåga att möta samhällsförändringar och krav på omställning?
I detta seminariet rör vi oss runt byn som fenomen och möjlighet, med utgångspunkt i ett
antal exempel på plats- och landsbygdsutveckling som drivs med byn som utgångspunkt. Vi
tittar på vilka värden som levande byar kan skapa och hur man aktivt kan bygga livskraftiga
byar idag. Och vad är egentligen skillnaden mellan staden och landet? Seminariets talare och
paneldeltagare är allihop sysselsatta med bybyggande och tänkande om byar i olika former.

PROGRAM:
• INLEDNING: Erik Berg, arkitektkooperativet Bygden
• Vad är meningen med landet? med David Jonstad, författare och samhällsdebattör
(Dalarna)
• Häradsbäck: Erfarenheter från Häradsbäck, byn som bygger sig själv - Mette
Adolfsson, projektledare Härlundabygden AB & Mötesplats
• Duvedsmodellen: byn 2.0 – hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom
lokal samverkan (Jämtland), Jan Åman, projektledare,
• Ett annat sätt att leva, att samskapa en by (Halland), Liselotte Abel, Sörby Sambruk
Efter presentationerna genomförs ett panelsamtal då vi även öppnar upp för inlägg och
inspel från alla deltagare och åhörare.

SEMINARIER

SEMINARIE T4
TORSDAG 18 NOVEMBER / SAL: ÅKERÖ

SEMINARIEVÄRD
Ulrika Egerö

Bogemenskaper och kollektivhus för framtiden: Hur får man
igång och upprätthåller gemenskap i boendet över tid? På det här
seminariet delar personer från tre olika bogemenskaper med sig
av sin praktiska erfarenhet.
Bogemenskaperna som presenteras är 0, 15 respektive 34 år gamla. Dessutom får vi höra vad
forskningen säger om hur instiftande och förvaltning av gemensamt ägda resurser bör ske för att
förvaltningen ska bli långsiktigt hållbar.
Vi avslutar med en diskussion och erfarenhetsutbyte om långsiktigt hållbara bogemenskaper

MEDVERKANDE:
Ulrika Egerö
ordförande i Kollektivhus Nu
Tore Wizelius
bogemenskapen Hambo i Hammenhög
TUNNAN, BORÅS

Björn Wall
kollektivhuset Tunnan i Borås
Paul Fuehrer
lektor och forskare i sociologi, Södertörns högskola
Sonja Wahlstein
bogemenskapen Tersen i Falun

HAMBO, HAMMENHÖG

TERSEN, FALUN

SEMINARIER

SEMINARIE T5

SEMINARIEVÄRD
Hedda Arlid

TORSDAG 18 NOVEMBER / SAL: ROTEN

Omställning tillsammans, byggande för ett hållbart samhälle:
Tiden för omställning är här! Men hur kan den se ut praktiskt?
Hur energiförsörjer vi projekt effektivt och hur kan vatten
cirkuleras och användas för exempelvis ökad självförsörjning?
Socialt drivna byggprojekt har varit betydelsefulla genom att gå i spetsen för att införa nya
innovationer i byggandet. Ekobyarna låg flera decennier före övrigt byggande med energi,
ventilation, material- och kretsloppslösningar. Vilken betydelse har det sociala byggandet för
omställningen idag och i framtiden? I det här seminariet möter vi pionjärer på området och får
ta del av olika kunskaper och praktiska erfarenheter från arbete med hållbara system för energi,
kretslopp och material. Nytänkande ekonomiska modeller för omställning är också en parameter
som berörs.

PROGRAM & MEDVERKANDE:
•
•
•
•
•

Inledning, Hedda Arlid och John Helmfridsson
Steen Møller, ekobybyggare
Maria Block, ekoarkitekt och författare
Hans Eek, energiexpert
Anders Solvarm, husinnovatör Naturhus

Passet avslutas med en Q&A där praktiska såväl som teoretiska eller filosofiska spörsmål
välkomnas – ta chansen att få tips på hur ni kan lösa problem i era egna projekt och bidra
i omställningen till ett hållbart samhällsbygge.

NATURHUS, Anders Solvarm

LUSTHUSBACKEN PITEÅ, Maria Block

ETC BYGG, VÄSTERÅS, Hans Eek

OFFGRID PÅ Brenderup Højskole, Steen Møller

SEMINARIER

SEMINARIE T6
TORSDAG 18 NOVEMBER / SAL: KYRKAN

SEMINARIEVÄRD
Tove Levonen

En social bopolitik för Sverige: Under seminariet presenteras
och diskuterats tankesmedjan Global Utmanings rapport om en
social bopolitik för Sverige.
PROGRAM

DELTAGARE

15.40 Moderator Tove Levonen, projektledare
Global Utmaning, hälsar välkomna

• Carl-Johan Engström, prof em i
stadsutveckling vid KTHs avdelning
för samhällsplanering och miljö och
Ordförande för rådet för Hållbara
Städer, Global Utmaning
• Sophie Nachemson-Ekwall,
ekonomie doktor och forskare vid
Center for Sustainability Research
Stockholm School of Economics
Research Institute, rådgivare
Ramboll Management Consulting
social finansieringoch senior
rådgivare Global Utmaning
• Kajsa Crona, adj. professor
Chalmers tekniska högskola och
senior arkitekt på Sweco
• Lena Åshuvud, styrelseledamot,
GodBo

15.50 Föreläsning: En social bopolitik för Sverige.
Carl-Johan Engström, Ordförande för rådet för
Hållbara Städer, Global Utmaning, presenterar
huvuddragen ur Global Utmanings rapport En
social bopolitik för Sverige
16.10 Kommentar från Sophie NachemsonEkwall, senior rådgivare Global Utmaning, om
sociala obligationer för kooperativt ägande och
boende
16.20 Frågor från publiken
16.30 Paus
16.50 Panelsamtal: Staden efter pandemin
Pandemin har ändrat människors sätt att arbeta,
resa och tillbringa sin fritid. Mycket talar för att
flera beteendmönster inte kommer återgå till det
gamla trots att samhället kan öppnas upp efter
pandemin. Beteendenmönster
så som ökat hemarbete och nya
flyttmönster kunde identifieras
redan innan pandemin men är
nu än mer aktuella. I omstarten
efter pandemin finns det nya
möjligheter att tänka om kring
hur vi vill leva, bo och röra oss
i samhället men också hur vi
gestaltar, bygger, förvaltar och
använder det redan byggda. Hur
ser framtidens mötesplatser ut?
Vad händer med staden?

SEMINARIER

SEMINARIE F1
FREDAG 19 NOVEMBER / SAL: QUEEN

SEMINARIEVÄRD
Erik Berg

Sociala husfabriker, tiny houses och ett nytt
egnahemsbyggande: potentialen till ett professionellt
organiserat självbyggeri och tillsammansbyggande av bostäder
och egna hem i sociala byggprocesser utifrån ett antal konkreta
exempel.
Fokus i seminariet ligger på att genom självbyggeri åstadkomma bostäder med mindre yta och
mindre ekologiskt fotavtryck. Är det möjligt att på en och samma gång adressera frågan om att
bygga långsiktigt hållbart, tillgängligt och till en överkomlig kostnad, samt att på samma gång
involvera fler i det praktiska byggandet?
Är en modern egnahemsrörelse en ogenomförbar dröm eller har det en realism i sig? Går
det att bygga flerbostadshus genom tillsammansbygge? Vad är önskvärt? Hur kan det isåfall
förverkligas?
Seminariet tar sin utgångspunkt i ett antal presentationer där talare delar sina erfarenheter från
egna projekt.

PROGRAM & MEDVERKANDE:
•
•
•
•
•

Erik Berg, arkitekt och projektledare, Egnahemsfabriken
Marwa Dabaeih, arkitekt och forskare, Malmö Universitet (på Engelska)
Dan Melander, Bygga och Bo i Natur
Caroline Bergman, Småhusbyn i Uddebo
Romain Minod och Nancy Ottaviano, Quatorze (Frankrike, på Engelska)

Seminariet avslutas därefter med en workshop där vi
i mindre grupper arbetar med att planera för ett nytt
egnahemsbyggande av småhus i praktiken.

SEMINARIER

SEMINARIE F2

SEMINARIEVÄRDAR
Ulrika Nilsson
Anna Gunnarsson

FREDAG 19 NOVEMBER / SAL: ÅKERÖ

New European Bauhaus: Platform for building a sustainable
society by, with and for citizens (Delvis på engelska)
Att kunna inkludera civilsamhällets aktörer
i en rättvis klimatomställning har blivit en
central angelägenhet. Under våren 2021 har
EU-kommissionen tagit initiativ till ett nytt
Europeiskt Bauhaus och öppnat för en ny
förändringsvåg för ett godare och grönare
samhälle i samklang med människans
livscykel och planetens biologiska mångfald.
Hur kan vi göra det nya Europeiska Bauhaus
till en plattform för socialt byggande och

1 KEY NOTE PRESENTATION

Alessandro Rancati, Member of
the New European Bauhaus Unit,
European Commission’s Joint
Research Centre:

utveckla våra demokratiska strukturer?
Agera, tänka och göra tillsammans? Bauhaus
formella partners deltar i en konversation om
vägen till framtidens samhälle 2050.
Under seminariet presenteras och diskuteras
den nya satsningen med koppling till EU:s
gröna giv och Agenda 2030 under ledning
av Anna Gunnarsson från Navet Science
Center och Ulrika Nilsson, Science Park
Borås.

2 INSPIRATIONSEXEMPEL

Boost Meta Design

Smart Housing Småland

New European Bauhaus Partner

Mathilda Tham & Magnus Falk

Introducing the New European Bauhaus
and the ”Right to Dream”

Gardens in the Air, Sevilla, Spanien

Alessandro Rancati är arkitekt och designer med extensive
experience in design for policy, strategic design, design
direction, service design.

Franscisco Pazos

Nomad Garden

New European Bauhaus Prize Winner 2021

Projektet Goodlash

Navet Science Center & Science Park Borås
New European Bauhaus Partners

3 KONVERSATION

Anna Gunnarsson & Ulrika Nilsson

I en Bauhauskonversation om initiativet deltar partners
och medlemmar ur den framväxande nya communityn och
samhällsrörelsen i Europa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hugi Asgeirsson, Blivande (Becoming) och Trans Europe Halles
Helena Bjarnegård Riksarkitekt samt ordförande för Rådet
Hållbara Städer
Albert Edman RISE & Viable Cities
Delia Dumitrescu, Professor at the Department of Design at The
Swedish School of Textiles/UB
Magnus Falk, Project Manager Smart Housing Småland
Jørn Mortensen, Vice President ELIA
Stefan Holmlid, Professor and Head of IDA Unit Linköping
University
Matilda Legeby, Design Strategist Viable Cities
Fransisco Pazos, Curator Nomad Gardens (Gardens in the Air)
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SEMINARIE F3
FREDAG 19 NOVEMBER / SAL: KYRKAN

SEMINARIEVÄRD
Ingrid Westerfors

Finansiering och byggekonomi för socialt byggande:
Finansiering är ett av de stora hinder som nya former av socialt
byggande, särskilt byggemenskaper, ofta får kämpa för att hitta
lösningar på.
Här presenteras svårigheterna såväl som konkreta exempel, verktyg och lösningar för
genomförandet av byggemenskapsprojekt idag. Under seminariet presenteras även nya idéer
om möjliga finansieringsmetoder och erfarenheter av modeller som hybridfinansiering och
crowdfunding i nyligen genomförda projekt.

PROGRAM
• 10:30 inledning av Ingrid Westerfors (moderator, seminarievärd)
• 10:35 Ylva Lundqvist Fridh, vd Mikrofonden Sverige – brister i tillgång till finansiering,
utmaningar för kooperativt byggande och den sociala ekonomins lösningar på
samhällsutmaningar
• 10:45 Staffan Schartner, arkitekt och projektlots – att finansiera byggemenskaper i
praktiken – erfarenheter från byggemenskapen Gården och andra projekt
• 11:00 Kristoffer Lüthi, ordförande Ekobanken – samlade erfarenheter från
finansiering av byggemenskaper
• 11:10 Gunnar Casserstedt, vd Kiladalen Utveckling AB (svb) – Bygga smart i
landsbygd – utvecklingsbolag som verktyg för att finansiera och bygga hyresrätter
• 11:25 Lena Eriksson Åshuvud, styrelseordförande JAK medlemsbank – den
kooperativa medlemsbanken som verktyg för finansiering av hållbart och socialt
byggande
• 11:35 PAUS
• 11:50 Maria Bergstén, Stöckebygdens Utveckling ekonomisk förening – crowdfunding
och hybridfinansiering möjliggjorde bygge av ett aktivitetshus och mötesplats i
Stöckebygden
• 12:00 Gemensamt panelsamtal och frågor
• 12:25 Summering och avslutande medskick kring verktyg, resurser etc.

SEMINARIER

SEMINARIE F4

SEMINARIEVÄRD
Tinna Harling

FREDAG 19 NOVEMBER / SAL: CO-WORKING

Integrerande och inkluderande livsmiljöer
Bostadsbristen är generellt mycket hög i Sverige och utsatta grupper har särskilt svårt att hitta
bostad. Att lämna till marknadskrafterna att hantera frågan har visat sig förvärra problematiken än
mer, det spär på segregation och utanförskap ytterligare för utsatta grupper.
Hur arbetar civilsamhället med frågan invånardrivet bostadsbyggande bidra till integration,
inkludering och en positiv utveckling av våra livsmiljöer? Vi kommer även få exempel och tankar
kring hur kommunala bostadsbolag kan samverka med civilsamhället för att lösa bostadsfrågan
för utsatta grupper.
10:30 Introduktion
10:35 MICOLL – Migration och boende: Att
möta flyktingars boendebehov genom kollaborativt bostadsbyggande
Jenny Stenberg och Jaan-Henrik
Kain, Gothenburg Research Institute och Jesper Bryngelsson,
Hyresgästföreningen.

10:55 Familjebostäderen del av MICOLL
Christian Nilsson
och Karin Jaxmark
Familjebostäder.

11:05 Stenbackens
boende och arbetskooperativ, Söderhamn
Anders Ramstrand, Maria Nordström och Andreas Helgesson,
Stenbacken

11:55 Workshop med
bikupediskussioner

Flyktingar möter särskilt många utmaningar kopplade till
bostadsfrågan vilka förstärker en redan akut socioekonomisk och
fysisk segregation och en galopperande bostadsbrist. Bygg- och
bogemenskaper har i olika europeiska länder visat sig kunna
leverera överkomliga bostäder av hög kvalitet, som samtidigt stödjer
inkludering och utvecklande livsmiljöer.

Familjebostäder samverkar med Hyresgästföreningen i projektet
MICOLL och arbetar mycket med hyresgästinflytande. Allmännyttan
i Göteborg har fått ett utökat uppdrag med att bidra till det inte
ska finnas några särskilt utsatta områden senast 2025. Hur tror
Familjebostäder att invånardrivet byggande kan bidra till de målen?
Stenbackens boende och arbetskooperativ ligger i Söderhamn
och har en vision att hjälpa människor från utanförskap till
medborgarskap. Verksamheten är unik genom att de genom sina 43
lägenheter kan erbjuda boende till de som har svårt att komma in
på ordinarie bostadsmarknad. De kan även erbjuda arbete genom
sin arbetsintegrerade verksamhet och de återinvesterar överskott i
samhällsnytta.
Workshop med diskussion i bikupa kring frågorna:
• Hur kan invånardrivet bostadsbyggande bidra till integration,
inkludering och en positiv utveckling av våra livsmiljöer?
• Hur kan kommuner och kommunala bolag samverka för att stötta
verksamheter som Stenbacken?

12:10 Samtal

Gemensamt samtal med Jenny Stenberg, Jaan-Henrik Kain,
Jesper Bryngelsson, Anders Ramstrand, Maria Nordström och
Andreas Helgesson från Stenbacken, samt Karin & Christian från
Familjebostäder och Pernilla Parding från stadsmissionen.
Seminariet avslutas med en summering av Tinna Harling.
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SEMINARIE F5
FREDAG 19 NOVEMBER / SAL: ROTEN

SEMINARIEVÄRD
Jonas Lagander

Bygga och bo hållbart, utan spekulation - kooperativa
hyresrätter och metoder: Utmaningar och vägar framåt för en
hållbar, inkluderande och tillräcklig bostadsförsörjning
På bostadsmarknader med svag ekonomisk efterfrågan är byggandet otillräckligt, trots
bostadsbrist. I överhettade områden blir bostaden istället ett spekulationsobjekt och
prisökningarna gör bostaden ouppnåelig för breda grupper. Samtidigt behöver vi nya
boendelösningar som möjliggör en hållbar livsstil och mindre klimatavtryck. I det här seminariet
får vi höra mer om demokratiskt styrda upplåtelse- och företagsformer och metoder för delande
som kan erbjuda lösningar och vägar att gå.
Kooperativ hyresrätt (KHR) är en förvaltnings och ägarform som underlättar bostadsutveckling
på utmanande eller mindre marknader, tex i små kommuner och orter. På mindre marknader
kan det, trots bostadsbrist, saknas intresse från kommersiella aktörer och allmännyttan att
bygga. På överhettade marknader och tex i attraktiva lägen för fritidshus, är det svårt för “vanligt
folk” att kunna köpa bostad eller bo kvar. Här kan kooperativ hyresrätt, ekonomisk förening
och andra metoder för ökad delaktighet och delande bidra till att skapa fler, inkluderande och
hållbara bostadslösningar.

PROGRAM
10:30 inledning av Jonas Lagander, Coompanion Östergötland (moderator, seminarievärd)
DEL 1 – Hur kan vi bygga och bo hållbart?
10:35 Elinor Askmar, Byar & Kvarter – Hur kan vi bo socialt och miljömässigt hållbart? Om
bostadsbehov, ekobogemenskaper och nykooperativ bostadsutveckling
10:45 Anna Sundman – TIP, Co-kitchen och delningslösningar – Hur kan en ny
bostadsarkitektur planeras för fler delade lösningar?
11:55 frågor och kort samtal om hur vi kan bygga och bo miljömässigt och socialt hållbart
DEL 2 – Kooperativ hyresrätt – hur tillämpas den och hur kan den användas för att bygga
hyresrätter och undvika spekulation?
11:05 Ylva Sandström, bostadspolitisk expert – Hur tillämpas den kooperativa hyresrätten?
11.20 Lars Malmgren, bostadsexpert, NYBO – Kooperativ hyresrätt, vårt främsta verktyg
11:40 PAUS
11:50 Panelsamtal och frågor
12:25 Summering och avslutande medskick kring verktyg, resurser etc.

SEMINARIER

SEMINARIE F6
FREDAG 19 NOVEMBER / SAL: KRONAN

SEMINARIEVÄRD
Vanda Kehr

Äga gård tillsammans? Nya sätt att bo och utveckla
landsbygden
Det finns ett ökande intresse av att flytta till landsbygden. Många ser en potential och
möjlighet att utveckla fler bostäder, sysselsättning och nya former för jord- och skogsbruk, på
befintliga gårdar och jordbruksfastigheter. Det finns flera inspirerande exempel på bygg- och
bogemenskaper som hittat olika lösningar, men det finns också många som försökt och stött
på hinder.
Att köpa en jordbruksfastighet tillsammans för att bilda en lantlig bogemenskap är en idé
som behöver övervinna flera formella hinder och svårigheter. T ex begränsar regelverket idag
möjligheten att köpa en jordbruksfastighet som ekonomisk förening, vilket annars kan vara en
bra form för att äga och driva något i demokratisk form.
I detta seminarium får vi höra flera exempel på vägar att gå, liksom hur regelverket ser ut idag.
Andra delen blir en workshop för att diskutera möjliga lösningar och vägar framåt.

MEDVERKANDE
• Vanda Kehr, ABF (moderator)
• Magnus Löfqvist, Ekobyn Goda Händer
• Petra Henriksson, arkitekt, tidigare projektledare för Bredbandsbullerbyar,
Sollefteå
• Peter Eklund, Hela Sverige Ska Leva
• Olle Forsell, Kooperativet Kalvefall ekonomisk förening

TALARE 2021

TALARE OCH
MEDVERKANDE
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR

Louis Schulz, Assemble (UK)

Louis Schulz är medgrundare av det aktionsinriktade brittiska
arkitektkollektivet Assemble Studio. Assemble, grundades
2010 för att arbeta med projekt inom konst, design och
arkitektur utifrån utgångspunkten att i alla projekt främja
direkt handling, bottom-up-planering och DIY-anda.

Ylva Lundkvist Fridh, VD Mikrofonden

Ekonom- och miljöhistoriker med en passion för civilsamhälle,
kooperation och omställningen till resilienta ekonomiska
och finansiella system. Ylva arbetar för närvarande som
VD för Mikrofonden Sverige och har tidigare arbetat som
verksamhetsutvecklare på Riksorganisationen Hela Sverige ska
leva, lärare på Färnebo folkhögskola, projektledare på Sveriges
Lantbruksuniversitet mm. Ylva Lundkvist Fridh bor i Stjärnsund i
Dalarna.

Kajsa Crona, professor i arkitektur

Prisbelönt arkitekt med fokus på bostäder och stadsbyggnad,
och adj professor i Boendets arkitektur på Chalmers. Med
mer än 20 års erfarenhet arbetar Kajsa som specialist med
bostäder i alla skeden från stora stadsbyggnadsprojekt och
infill i befintlig stad till detaljprojektering av flerbostadshus och
småhus. Kajsa Crona ingår i Centrum för Boendets Arkitektur
(CBA) på Chalmers Arkitektur, vars syfte är att bygga en
nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion,
utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad.
SOCIALT BYG G AN D E 2 0 21 - M Ö T ES PL AT S E N FÖ R I NK LU D E R A N D E FO R ME R AV BYG G A ND E O C H B O E N D E

TALARE 2021

Caroline Bergman, bybyggare

Social företagare, bybyggare och styrelseledamot ERO
(Ekobyarnas riksorganisation).
Caroline har under 15 år jobbat med direktverkande
landsbygdsutveckling i form av ideell mäklartjänst,
socialt byggande, kulturarrangemang och genom
att hela tiden finna olika nya metoder för hur ideellt
arbete kan utveckla en plats långsiktigt.
Just nu arbetar Caroline Bergman med att förverkliga
ett nytt permanent communityintiativ i en förening
med medlemmar från hela världen men främst från
skandinaven. Hon engagerar sig i detta sammanhang
som representant från civilsamhället inom en
trepartsamverkan i Tranemo kommun. Hon är även
rådgivare och medbyggare i olika småhusbyggen.

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt

Helena Bjarnegård är sedan januari 2019 Sveriges Riksarkitekt
med uppdrag att omsätta den av riksdagen fastställda
arkitekturpolitiken för en gestaltad livsmiljö i praktiken. Hur
kopplar de europeiska målsättningarna formulerade inom
ramen för New European Bauhaus för de svenska bostads- och
arkitekturpolitiska målen? Helena Bjarnegård är den som kan dra
samman kopplingarna mellan policynivå och utförare.

Carl-Johan Engström, professor

Carl-Johan Engström är ordförande i Global Utmanings
hållbara städer-råd. Han är professor vid KTH:s avdelning för
samhällsplanering och miljö. Han har varit ansvarig tjänsteman
för stadsutveckling i Uppsala och dessförinnan avdelningschef
vid Boverket samt varit ordförande i FFS, Föreningen för
Samhällsplanering.

Robert Temel, författare (ÖSTERRIKE)

Robert Temel är arkitekt, sociolog, konsult, författare
och forskare inom urbana system med bas i Wien. Hans
ämnesområde omfattar skapandet och användningen av
arkitektur, bostäder och offentliga rum i städer. Han är även
medförfattare till staden Wiens Foundations for cooperative
planning procedures.
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Karolina Skog, regeringens utredare

Regeringens särskilda utredare om en socialt hållbar
bostadspolitik, miljöminister fram till 2019, dessförinnan
kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och
bostadsförsörjning i Malmö. Hon har även varit ledamot
i Bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59) samt
Sambyggnadsberedningen inom SKR.

Staffan Schartner, projektlots

Staffan Schartner är arkitekt, projektlots för byggemenskaper och
ägare av omniplan, ett arkitektkontor som även genomför projekt i
egen regi. Staffan Schartner har arbetat med integrerad projektering,
projekteringsledning och projektledning i 30 år utifrån ambitionen att
återföra arkitektrollen och byggprojektledarrollen till varandra. 2011
grundade han den svenska Föreningen för Byggemenskaper.

Pernilla Hagbert, forskare

Pernilla Hagbert är doktor i arkitektur och forskare vid avdelningen
för Urbana och Regionala Studier på KTH. Pernillas forskning berör
frågor kring omställning bortom inlåsningar i eko-effektiva och
tekno-ekonomiska lösningar, socio-kulturella perspektiv på hållbar
samhällsbyggnad och vardagspraktiker.

Maria Block, arkitekt & författare

Maria Block är projekterande arkitekt och VD för Blockark
AB, som har sitt säte på verksamhetskollektivet Kapsylen i
Stockholm. Hon jobbar mycket i nätverk med andra kompetenser.
Som ordförande i Stiftelsen för Byggekologi och författare till
”Byggekologi – Kunskaper för ett hållbart byggande” tillsammans
med Varis Bokalders har Maria en djup teknisk kunskap och
materialkännedom. Just nu arbetar hon med en ny uppdaterad
utgåva som kommer Q1 2022.

Francisco José Pazos García (SPANIEN)

Francisco José Pazos García är utbildad inom Territorial and
Environmental Strategies for Local Development, kartograf,
samt projektkurator på Nomad Garden för projektet Gardens
in the Air (Sevilla-Spanien), ett cirkulärt initiativ för urban
åternaturalisering som involverar konstnärer, vetenskapsmän,
arkitekter, designers, invånare i Tres Barrios-Amate och
ungdomar från den lokala föreningen A.E.S. Candelaria.
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Mette Adolfsson, projektledare

Projektledare för mötesplats Häradsbäck och Härlundabygden
AB och en av de drivande krafterna bakom den lokala
utvecklingen i byn Häradsbäck i Älmhults kommun i Södra
Kronoberg.

Marwa Dabaieh, forskare

Marwa Dabaieh är arkitekt och forskare vid Malmö
Universitet med inriktning mot BioGeometry med
naturbaserade material, hennes expertis omfattar
hållbar-, och miljömedveten arkitektur. Marwas
forskning handlar om passiva och koldioxidneutrala,
lågteknologiska och taktila metoder, samt deras
användning för samtida energieffektivt och
koldioxidsnålt byggande. Hon arbetar transdisciplinärt
och tillämpar participatorisk design.
Två av Marwas uppmärksammade projekt på senare
tid är ”the Z free home”, ett plusenergiboende för
flyktingar i enbart bionedbrytbara material som
uppförs i Skåne, samt ”6Zs: the minus carbon and
plus energy house”

Anders Solvarm, husinnovatör

Anders Solvarm är självbyggare och innovatör med inriktning
mot kretsloppsorienterade bostäder, samt en av grundarna av
Naturhusvillan som är involverade i flertalet av de Naturhus
som byggs idag i Sverige och Norge. Han bor med sin familj i ett
Naturhus – ett timmerhus i ett växthus – i Vänersborg som han
har utformat och byggt själv.

Quatorze (FRANKRIKE)

Quatorze är ett franskt kooperativ med
syftet att samla krafter och tvärdisciplinära
kompetenser kring meningsfulla projekt.
De är dedikerade till hållbarhet och arbetar
både med gestaltning, processer och
produkter. Nancy Ottaviano är arkitekt och
doktor i stadsplanering, Romain Minod
är arkitekt och social entreprenör. De är
tillsammans ledare för Quatorze.
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Steen Møller, ekobyggare (DK)

Steen Møller är projektledare, uppfinnare,
tänkare, ekobonde, högskolelärare och
folkbildare. Han blev legendarisk som
initiativtagare till den självförsörjande danska
ekobyn Friland, med hus som är till 100%
uppförda av lokala naturmaterial och återbruk till
mycket små budgetar.
Idag är han åter aktuell som upphovsperson
till projektet Grobund, en ny ekoby i Ebeltoft,
där ambitionen är att ta ytterligare ett steg
mot livsmiljöer som är helt skuldfria och
avfallsfria, och där husen fungerar frikopplade
från samhällets strömförsörjning, värme och
avloppssystem.

Dragana Curovic, projektledare

Dragana Curovic är projektledare och bosocial utvecklare på
allmännyttiga Helsingborgshem. Dragana Curovic berättar om tankarna
bakom det mycket uppmärksammade nya gemenskapsboendet SällBo
på Fredriksdal i Helsingborg.

Kerstin Kärnekull, redaktör

Kerstin Kärnekull är arkitekt och redaktör för Kollektivhus Nus
hemsida och tidning Bo tillsammans. Hon har arbetat med
boendefrågor i hela mitt yrkesverksamma liv och tidigare varit verksam
som utredare, forskare och utbildare, bland annat som utvecklingschef
på Allmännyttan/SABO och vd för utbildningsföretaget BFAB.

Sophie Nachemson Ekwall, forskare

Verksam vid Stockholm School of Economics Center for Re
search on Sustainable Markets där hennes forskning handlar om
långsiktig kapitalbildning, de institutionella investerarnas roll och
förutsättningarna för en mångfald av ägarmodeller. 2018 gav
hon ut boken ”Ett Sverige där anställda äger”, tillsammans med
tankesmedjan Global Utmaning.

Regina Westas Stedt, samhällsstrateg

Regina Westas Stedt är Samhällsstrateg, landsbygdsutvecklare
och bredbandssamordnare på Vingåkers kommun, som med stort
engagemang, erfarenhet och mod bryter ny mark i samverkan
mellan kommun och civilsamhälle.
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Gunnar Casserstedt, VD Kiladalens Utv.

Gunnar Casserstedt är entreprenör, författare och vd för det lokala
utvecklingsbolaget Kiladalens Utveckling AB (svb) som framgångsrikt
genomfört nya hyresbostäder och driver landsbygdsutveckling i
många olika former i Stavsjö i Kiladalen. Genom involvering med
många lokala aktieägare bestående av privatpersoner, familjer och
småföretagare på orten har Kiladalens Utveckling vänt hopplöshet till
framtidstro och utvecklingskraft.

David Jonstad, författare

David Jonstad skriver och pratar om hållbarhetsfrågor
ur ett systemkritiskt perspektiv. Tidigare mest som
journalist, i dag som föreläsare och författare.
Han har bland annat skrivit de uppmärksammade
böckerna Kollaps och Jordad.
David är uppvuxen i Stockholm, men greps av en
längtan ut till landet och sedan sex år tillbaka bor han
tillsammans med sin familj på en liten gård i Dalarna.
Där utforskar han möjligheten att leva ett gott liv inom
planetens gränser. Han är i dagarna aktuell med en
ny bok: Meningen med landet – Min väg till ett jordat
liv.

Lisa Pelling, statsvetare

Lisa Pelling är statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé samt
författare till rapporten Wienmodellen – inspiration till en ny social
bostadspolitik (Arena Idé 2019). Lisa Pelling har själv bott i över tio år
i Wien och utifrån den bakgrunden undersökte hon hur staden Wiens
i flera avseenden framgångsrika sociala bostadspolitik skulle kunna
översättas och inspirera även i Sverige.

Anna Sundman, arkitekt

Anna är arkitekt med ett genuint intresse av att utforska det nya i
det vardagliga, såsom hur våra bostäder kan utformas för framtiden.
Hon har utvecklat flera projekt inom fältet “delningsarkitektur” och
samverkar nu med bostadsaktörer för att lansera delningsbostäder
på den svenska bostadsmarknaden. Ett innovationsarbete som TIP
initierat för att bredda bostadsutbudet, erbjuda en bostadsnära
gemenskap, social trygghet och kraftigt förbättrad resurshantering.
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RURARK

Nätverket RURARK grundades för att samla
arkitekter och planerare med ett intresse för
landsbygder och dess förutsättningar. Det urbana
och täta har länge varit fokuspunkt för lösningar
på de miljö- och klimatutmaningar vi lever med
idag. RURARK ifrågasätter den hegemonin och
försöker hitta svar i rurala och perifera områden. I
nätverket ingår bland annat medgrundarna Jenny
Lindberg, Louise Hagelberg och Petra Henriksson,
som gästar Socialt Byggande.
Petra Henriksson är intresserad av resiliens
och resursfrågor inom arkitektur och
samhällsplanering. Tidigare projektledare för
Leader-projektet Bredbandsbullerbyar i Sollefteå
kommun som syftade till opinionsbildning
och inflytt till kommunens landsbygd. Louise
Hagelberg är arkitekt på Liljewall Arkitekter
med en master Urbanism & Societal
Change, samt aktiv i lokala bygdefrågor
och nätverk. Jenny Lindberg är arkitekt och
samhällsplanerare. Särskilt intresserad av
frågor som rör social hållbarhet i relation till
arkitektur och samhällsplanering. Arbetar idag
på Luleå kommun med strategisk planering och
samhällsutveckling.

Oda Solberg, stadsplanerare (NORGE)

Arkitekt och fram tills nyligen projektledare för projeket
Nye boligkvaliteter på Stadsbyggnadskontoret i Oslo. Nye
boligkvaliteter var ett projekt som löpte mellan 2019-2021,
med utgångspunkt i de politiskt formulerade målen att
kommunen ska arbeta för fler alternativa boendeformer.

Christian Nilsson, distriktschef
Familjebostäder Bergsjön

Christian Nilsson är Distriktschef i Bergsjön inom
Familjebostäder och ansvarar därmed för Familjebostäders
arbete i Bergsjön omfattande ca 3000 lägenheter. Han arbetar
aktivt med hyresgästinflytande och samverkar i Bergsjön med
Hyresgästföreningen inom projektet MICOLL.
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Hans Eek, energiexpert

Hans Eek har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat med klimatoch miljöfrågor. Han var en av dem som startade EFEM arkitektkontor
och har huvudsakligen forskat och utvecklat passiv solvärme och
andra energisnåla lösningar i Sverige och internationellt. Tillsammans
med Professor Wolfgang Feist utvecklade han Passivhus.Under tio år
arbetade han med Passivhuscentrum och numera med klimatpositiva
byggnader. Idag ritar Hans Eek bland annat klimatpositiva hyreshus
inom ETC Bygg.

Ulrika Egerö, ordförande Kollektivhus Nu

Ulrika är boende i kollektivhus sedan 33 år och sedan 2014
ordförande i Kollektivhus Nu. Intresset för kollektivhus och
bogemenskaper ökar lavinartat, men byggandet av nya går trögt.
Kollektivhus Nu har tagit fram ett typprogram som på bara 4
sidor beskriver vad en behöver tänka på när en planerar nya
kollektivhus.

Jan-Henrik Kain, forskare

Jaan-Henrik Kain är senior forskare på Gothenburg Research
Institute, Göteborgs Universitet. I snart 25 år har han forskat på
hållbar stadsomvandling i Sverige, Europa, Afrika och Latinamerika.
Fokus har legat på handlingsinriktat kunskapsbyggande och lärande
med brett deltagande av olika intressenter, aktörer, sektorer och
discipliner.

Salla Korpela, byggemenskapskonsult (FIN)

Salla Korpela är byggemenskapskonsult, författare och ordförande
i föreningen Ryhmärakennuttajat ry, som är en förening för
professionella aktörer inom byggemenskapsrörelsen i Finland. Salla
Korpela har arbetat med bo- och byggemenskaper i Finland sedan
2007 då hon var med om att grunda föreningen Koti kaupungissa
ry – Hem i stan rf, som till dags datum har skapat tre kollektivhus i
Helsingfors.

Tinna Harling, projektledare

Tinna Harling är arkitekt, samt projektledare och ordförande
för Egnahemsfabriken på Tjörn. Med ett stort engagemang i
samhällsutvecklingens olika delar är Tinna även styrelseledamot i
föreningen för Cultural Planning och föreningen för Byggemenskaper.
Genom Egnahemsfabriken har Tinna Harling brutit ny mark för
ett organiserat kollektivt självbyggeri, tillsammansbyggande, och
landsbygdsutveckling genom samskapande.
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Kristoffer Lüthi,
styrelseordförande Ekobanken

Styrelseordförande i Ekobanken och tidigare
vice vd i banken under 14 år. Kristoffer har
arbetat med kreditgivning till hållbara företag och
organisationer i mer än 15 år. Det har handlat
om allt från förskolor, skolor, omsorgsföretag,
förnybar energi, hållbara byggen och olika former
av gemenskapsboenden. Han har även arbetat
med marknadsföring av Ekobanken och är anlitad
som föreläsare inom kreditgivning i hållbara och
värderingsdrivna banker.
Just nu fokuserar Kristoffer Lüthi på att föra ut
budskapet att många aktörer behövs för att nya
boendelösningar ska kunna skapas.

Silje Erøy Sollien, stadsplanerare (DANMARK)

Arkitekt och stadsplanerare samt Ph.D, Roskilde Kommun. Silje har
arbetat med forskning runt självorganiserat byggande och villkor
för byggemenskaper och alternativa boendeformer i Danmark, med
utgångspunkt från best-practices i Europa. I sin roll som stadsplanerare
i Roskilde arbetar hon idag med att realisera stadsdelen Musicon,
som släpper fram urbant självbyggeri och tillsammansbyggande i
organiserad form i staden.

Ulrika Hägred, expert

Expert på Boverket, tidigare bland annat huvudsekreterare i
Utredningen om bostäder för äldre (SOU 2015:85). Ulrika Hägred
är huvudförfattare till Boverkets vägledning om byggemenskaper
i bostadsförsörjningen, som vänder sig till kommuner som
är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i
bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

Jenny Stenberg, forskare

Jenny Stenberg är seniorforskare på Gothenburg Research
Institute GRI, Göteborgs Universitet, och egen företagare i
Apricus, arbetar sedan 20 år med aktionsinriktad, interaktiv och
transdisciplinär forskning med särskilt fokus på sociala aspekter
och invånarinflytande i planering, renovering och design. Jenny
forskar bland annat vid Egnhemsfabriken på Tjörn och har där i
samverkan med involverade aktörer utvecklat en medskapande
designmetod för självbyggare.
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Paul Fuehrer, forskare i Sociologi

Lektor i sociologi vid Södertörns högskola med forskning bland annat
inom områdena visuell sociologi, miljösociologi, tidsanvändning och
balans mellan förvärvsarbete och fritid. Paul Fuehrer har i över 20 år
forskat om hållbara städer och stadsutveckling, bl. a. i de två stora,
tvärvetenskapliga forskningsprojekten: HUSUS (Hushåll och urbana
strukturer i uthålliga städer) samt det nyligen avslutade projektet
Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande.

Erik Berg, arkitekt

Erik Berg är arkitekt, certifierad permakulturdesigner, projektlots
och byggpedagog. Med båda fötterna förankrade i folkrörelser har
han sedan 2004 genomfört tillsammansbyggen på många platser
runt om i Sverige genom organisationen Byggbrigaden. Sedan
2011 är han styrelseledamot i föreningen för Byggemenskaper
och sedan 2018 är han ordförande för den sociala husfabriken
Egnahemsfabriken. Erik är även verksam som programmerare,
utredare samt mötesplatsspecialist, med bas i boken Att bygga
mötesplatser (Inobi, 2017).

Anna Falkenstjerne Beck, forskare (DK)

Anna Falkenstjerne Beck är forskare och styrelseledamot i
den danska föreningen bofællesskab.dk som samlar Danska
bogemenskaper. Just nu är hon aktiv i ett danskt projekt som
kategoriserar och kartlägger bofællesskaber i Danmark.

Lena Eriksson Åshuvud,
ordförande JAK medlemsbank

Lena Eriksson Åshuvud är operativt ansvarig för
GodBo Management AB samt styrelseordförande
i JAK Medlemsbank. Lena har en lång bakgrund
från bank- och finanssektorn, idag arbetar hon för
hållbarhet och hållbara investeringar på flera olika
sätt – som rådgivare till finansiärer och företag
som söker kapital, som investerare och entreprenör
(GodBo), samt som styrelsemedlem (bl.a som
ordförande i JAK Medlemsbank). Att Lena engagerat
sig i JAKs styrelse beror på att hon tror att JAK, som
medlemsägd bank, kan ha en stor roll att fylla när det
gäller frågor som exempelvis tillgång på kapital och
förståelse för de olika sociala former av företagande
och boendelösningar som nu växer fram. I GodBo vill
hon och hennes medinvesterare använda fastigheter
för att ändra på de socioekonomiska orättvisor som
råder i våra utsatta områden.
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Alessandro Rancati, New
European Bauahus Community
Manager, Europeiska
kommissionen
Allessandro Rancati är arkitekt och designer med
lång erfarenhet av design för policy, strategisk
design, och tjänstedesign. Han är medlem i New
Bauhaus-enheten vid Europeiska kommissionens
gemensamma forskningscenter.
Allessandro arbetar med att kombinera designoch komplexitetsteori med utveckling av en
designkultur i Europeiska kommissionen.
Alessandro är även aktiv inom regenerativ
matproduktion.

Magnus Löfqvist, Ekobyn Goda Händer

Magnus Löfqvist är ekoby-byggare och miljökonsult, samt aktiv i Goda
Händer ekoby som är en lantlig ekoby vid sjön Skagerns strand i
Degerfors kommun. Ekobyn grundades 2011, och är idag hem åt sex
vuxna och sju barn.

Albert Edman, foksområdesledare RISE

Albert Edman är fokusområdesledare, Städer i förändring på RISE som
partner i New European Bauhaus, samt internationaliseringsstrateg för
Viable cities, vilket innebär att koordinera och utveckla kopplingen till
EUs nya mission om 100 klimatneutrala städer till 2030, där också New
European Bauhaus ingår.

Liselotte Abel, ordförande Sörby Sambruk

Liselotte Abel är ordförande i Sörby sambruk i Falkenberg och
medverkar i Leaderprojektet ”Ett annat sätt att leva” som syftar till
att skapa en kunskapsbank om bogemenskap och locka fler att
bosätta sig i byn Sörby, som redan idag har stort hållbarhetsfokus,
odlingsgemenskaper och rehabiliterande miljöer med gröna värden.
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Lars Malmgren, entreprenör

Lars Malmgren är bostadsexpert med inriktning mot kooperativ
hyresrätt och äldres boende. Lars har medverkat och ansvarat för
statliga utredningar inom dessa ämnen, senast ”Bostäder att bo kvar
i, bygg för gemenskap (SOU 2015:85). Med erfarenhet från ett drygt
30-tal projekt med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform är Lars
en av landets mest erfarna konsulter i att stödja bostadsföretag och
byggemenskaper från tidigt skede till färdigt boende.

Karin Kjellson, arkitekt

Karin Kjellson är arkitekt SAR/MSA & medgrundare av
Theory Into Practice (TIP), samt tidigare projektledare för
Vinnovas innovationsprojekt Divercity. Hon är också en av
initativtagarna till byggemenskapen Villa Mälarhöjden.

Stenbackens boende och
arbetskooperativ
Stenbackens boende och
arbetskooperativ ligger i Söderhamn
och har en vision att hjälpa människor
från utanförskap till medborgarskap.
Detta gör man genom sina 43
lägenheter som erbjuder boende till
de som har svårt att komma in på
ordinarie bostadsmarknad, genom
en arbetsintegrerade verksamhet och
genom att återinvestera överskott i
samhällsnytta. Målet är att minska
utanförskapet.
Ett nytt planprogram för den norra
staden ska arbetas fram, här ser
kommunen Stenbacken som en viktig
aktör för att utveckla stadsdelen
framåt. Kanske kan det leda till en
egnahemsrörelse i Söderhamn?
Stenbacken har också en nystartad
spännande verksamhet kopplat till
några träningslägenheter för att hjälpa
människor mot egen försörjning och
eget boende/kontrakt.

Anders Ramstrand ordförande Stenbacken,
Maria Nordström verksamhetsledare Stenbacken,
Andreas Helgesson frilansande verksamhetsutvecklare,
Stenbacken
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Maria Bergstén
Ordförande Stöckebygdens
Utveckling

Maria Bergstén är ordförande i Stöckebygdens
utveckling ekonomisk förening samt en av en av
initiativtagarna till Mötesplats Stöcke. Utbildad
biolog och miljökemist som brinner för hållbar
utveckling och tror på kraften i att människor går
samman för gemensam nytta. I Stöcke växte idén
från några föräldrar som ville bygga en idrottshall
snabbt till ett utvecklingsprojekt i 50-miljoners
klassen där ideella, offentliga och kommersiella
krafter samverkar. Allt sprunget ur bygdens egna
önskningar och behov. Just nu är Maria aktuell som
talare på det internationella seminariet Social and
solidarity economy & rural development in Europe.

Magnus Falk, projektledare

Magnus Falk är projektledare på Träbyggande inom Bygg och Fastighet
på RISE samt Projektutvecklare på Innovationsmiljön Smart Housing
Småland. Magnus arbetar sedan 2009 med hållbarhet i 3-helix miljöer
på Västkusten och Småland med fokus bland annat på CO2 mätning,
fossilfri mobilitet och hållbar samhällsbyggnad. Just nu arbetar Magnus
bland annat med projektet Stationssamhälle 2.0 och det som kan bli
Nordens första sjukhusbyggnad i trästomme.

Jørn Mortensen, dekan

Jørn Mortensen är dekanus vid Högskolan för konst, design
och media vid Högskolan Kristiania i Oslo, tidigare rektor
vid Oslo National Academy of the Arts. Mortensen har
varit expertkommittémedlem för danska och svenska
högskolemyndigheter samt ordförande för konstvalskommittén
med ansvar för att upprätta två minnesplatser efter attackerna
den 22 juli i Oslo. Mortensen är sedan 2018 vice vd i ELIA som
ordförande för Artistic Research Working Group. Jørn Mortensen är
praktiserande musiker.

Dan Melander, innovationsledare

Dan Melander är erfaren projektledare och projektutvecklare som
i detta sammanhang medverkar som representant för BOBINI –
Bygga & Bo i Natur – Innovationsverkstad som driver byggande av
tiny houses som verktyg för ny samhällsutveckling i stad och på
landsbygd.
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Ulrika Nilsson, projektsamordnare

Ulrika är projektsamordnare inom området för forskning och
innovation med inriktning på hållbar samhällsutveckling hos Science
Park Borås på Högskolan i Borås och deltar aktivt i partnerskapet
för A New European Bauhaus samt är styrelseledamot i den
nationella organisationen ’Clusters of Sweden’. Hon har en
bakgrund som statsvetare och har tidigare arbetat bland annat för
Stiftelsen Framtidens Kultur.

Jimmy Alm, poet

Jimmy Alm är poet som driver företaget Dikta dig. Formen för Dikta
dig påminner om att teckna ett porträtt, men istället för att teckna
en bild skriver Jimmy en dikt. Formatet uppstod av en slump inför
en festival 2015, men det var först 2018 och många insikter senare
som Jimmy förstod att det var exakt den här formen som gjorde
hans skrivande meningsfullt. För tillfället diktar Jimmy Tranemo
kommun i rollen som Tranemos kommunpoet.

Johan Brandström, arkitekt

Ansvarig arkitekt på Kaminsky Arkitektur i Göteborg. Johan arbetar
i en mängd olika typer av projekt i olika skalor: från det ödsliga
trapphuset i Vara som för den förbipasserande blev ett magiskt
tittskåp, till ett stort bostadskvarter i Stockholm där restaurangen
längst upp i huset också odlar på taket utanför.

Klara Sjögren Holtz, planarkitekt

Klara Sjögren Holtz är planarkitekt på Orust kommun. Orust
kommun har under de senaste åren arbetat med socialt
byggande genom att bygga en bred politisk förankring i frågan
och stärka kompetensen inom förvaltningen.

Lisa Fröbel, utvecklingsledare

Lisa Fröbel är koordinator för Bysjöstrand Ekoby. Hemvändare
som bor med familjen i Grangärde. Entreprenör som driver
konsultföretag inom regional och lokal utveckling med koppling till
extern utvecklingsfinansiering, projekt och EU-policy och politik.
-”Engagemanget för bygden kring framväxten av Bysjöstrand Ekoby är
en helt avgörande vitaminkick, där alla frågor vävs samman. Hållbar
livsstil med omställning och samhällsentreprenörskap, civilsamhällets
ansvar och engagemang, företagens möjligheter och behov och
självfallet avgörande frågor kring landsbygdens innovationskraft och
närvaron av service ute på landsbygden.” Alla viktiga frågor vävs ihop i
bygget av en Platsbaserad Ekoby.
SOCIALT BYG G AN D E 2 0 21 - M Ö T ES PL AT S E N FÖ R I NK LU D E R A N D E FO R ME R AV BYG G A ND E O C H B O E N D E

TALARE 2021

Ludvig Haav, arkitekt

Grundande medlem och anställd av byggemenskapen Röda Oasen
i Malmö, som tycker att det är lika roligt nu som när gruppen fick
markanvisning 2016. Röda Oasen har ett ombyggnadsprojekt för
en äldre fastighet i Malmö som skall bli ett kollektivhus med 13
lägenheter + 6 korridorsrum. När Ludvig inte jobbar med Röda
Oasen sysslar han med hållbarhet och digitaliseringsfrågor inom
byggbranschen.

Peter Eklund, samhällsplanerare

Peter Eklund är kulturgeograf och samhällsplanerare,
tidigare forskare på KTH med inriktning på lokal mobiliering
och framtidsplanering i små kommuner. Idag bland annat
styrelseledamot i Föreningen för byggemenskaper och i
nationella styrelsen för Hela Sverige ska leva. Peter har hela sitt
liv arbetat med mobilisering, hållbarhets- och framtidsfrågor
samt regional utveckling, bland annat som planerings- och
utvecklingsdirektör på länsstyrelsen i Södermanlands län och på
kommunal nivå som näringslivschef och planeringssekreterare.

Hugi Asgeirsson,
communityutvecklare

Hugi är communityutvecklare med intresse
för utveckling av autonoma hubbar som ger
självständiga konstnärer, kulturutövare och
entreprenörer tillgång till delade resurser,
gemenskap och meningsfull tillvaro.
Utvecklar även digitala plattformar för att
stärka platsbaserad gemenskap, bland
annat verktyget Cobudget som hjälper
organisationer att allokera resurser på
ett deltagardrivet och transparent sätt.
Hugi driver idag Blivande i Frihamnen i
Stockholm som bygger upp en ”kulturell
frizon” med självständiga kulturutövare
och hantverkare. Sitter i styrelsen för
Edgeryders, ett europeiskt nätverk för
community-driven forskning och innovation.
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ORG ANISATION

SOCIALT BYGGANDE
ÄR ETT LAGARBETE
Konferensen Socialt Byggande har skapats genom insatser från många personer och
aktörer i olika skeden under planerings- och förberedelsearbetet och genomförandet.
Under genomförandet av konferensen är våra volontärer en ovärderlig styrka på
marken.
Under planeringsfasen leddes arbetet av en styrgrupp med representanter från
värdorganisationerna och en arbets- och programgrupp som planerade innehållet.
Ledamöter i grupperna presenteras nedan:

STYRGRUPP
Pernilla Hallberg, Bergsjön 2021 (Ordförande i styrgruppen)
Erik Windt Wallenberg, Egnahemsbolaget
Angelica Åkerman, Boverket
Jan-Ove Östbrink, SKR
Markus Jahnke, Urban Futures
Joakim Keim, Coompanion

ARBETSGRUPP OCH PROGRAMGRUPP
Kajsa Crona, Sweco, Centrum för Boendets Arkitektur
Karin Johansson, företagare, redaktör, skribent och projektlots inriktning hållbart byggande
Kerstin Kärnekull, arkitekt, redaktör, konstnär, fd forskare och utvecklingschef SABO
Hedda Arlid, arkitekt, skribent, inriktning hållbarhet
Thomas Norrby, forskare och lärare SLU, samverkansansvarig landsbygdsutveckling vid
Institutionen för stad och land, SLU
John Helmfridsson, arkitekt inriktning hållbarhet, ordförande Föreningen för byggemenskaper,
Tinna Harling, arkitekt, projektledare Egnahemsfabriken, styrelseledamot föreningen för
Cultural Planning i Sverige mfl
Ingrid Westerfors, projektledare Coompanion Göteborgsregionen, rådgivare, styrelseledamot
JAK mfl
Erik Berg, arkitekt, projektledare, byggpedagog, permakulturdesigner.

Har du idéer om programmet till nästa upplaga av Socialt Byggande? Vill du medverka i
programarbetet? Skicka ett mail till info@socialtbyggande.se!

MISSA INTE KONFERENSUTSTÄLLNINGEN

EN ANNAN LANDSBYGD!

I SAMARBETE MED SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALAND.

Om gestaltad livsmiljö på landsbygden
18-19/11 Konferens för Socialt byggande 2021
Garverivägen 9, Floda

socialtbyggande.se

På plan 2, mellan Kronan & co-workingen.
Endast öppen torsdag-lördag, 18-20 november.

VÄRDAR OCH ARRANGÖRER
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