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– TID ATT KNYTA NYA KONTAKTER OCH INSPIRERAS AV VAD
SOM HÄNDER I VÄSTRA SVERIGE
I pauserna pågår Kommunicate. Här blir du inspirerad och informerad av engagerade
representanter från våra kommuner i väster när de presenterar visioner och planer
för framtiden. Det handlar om allt från infrastruktur och utvecklingsplaner till
markanvisningar och vad som händer med fastighetsbestånden i den
berörda kommunen.
Kommunicate arrangeras som ett samtal med moderatorn och statsvetaren
Stig-Björn Ljunggren. Förutom att du har möjlighet att knyta nya kontakter så kan du
ställa frågor direkt till ledande företrädare från kommuner och näringsliv. Välkommen
att inspireras under pauserna.

10.20-10.35 Härryda kommun
Ny stad från scratch där regionen knyts samman

10.40-10.55 Jönköpings kommun
Bostadsfrågan och framtidsvisionen

Mitt i ett av Sveriges största pendlingsstråk, där 9,5 miljoner människor
årligen passerar, finns Härryda. Närheten till bland annat Landvetter
flygplats skapar stora regionala utvecklingsmöjligheter, vilket Härryda
kommun tagit fasta på.

Vid Vätterns sydspets har bostadsbyggandet och byggnadsverksamheten
sannerligen tagit fart. Jönköpings kommun växer i rekordtakt år efter
år, och kommunen har tagit bostadsfrågan på största allvar. Förnyelsen
kring Munksjön ger plats för 12 000 boende och 6 000 arbetsplatser och i
stadskärnan byggs Västra kajen om med promenadstråk och en ny park. I
mars 2018 vann detaljplanen för den nya stadsdelen Skeppsbron laga kraft.
Välkommen att lyssna – vi ger dig tio minuter om stadens viktigaste projekt
och vår framtidsvision.

Nu byggs en helt ny stad: Landvetter Södra, med plats för 25 000 invånare.
Här finns en unik möjlighet att bygga bort bostadsbristen, möjliggöra
flyttkedjor och förverkliga ett hållbart samhälle från scratch.

PER VORBERG
Kommunstyrelsens
ordförande (M)

12

MODERATOR
Stig-Björn Ljunggren,
statsvetare

PATRIK LINDE
Kommunstyrelsens
vice ordförande (S)

KATARINA BRÖMS
Stadsbyggnadsdirektör
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12.20-12.35 Ale kommun
Kreativt med modiga beslut i Ale

13.00-13.15 Lerum kommun
Behövs nya spelregler för att säkra bostadsförsörjningen?

Vad kan en konstnär bidra med på ett byggföretag? Mycket! I projektet
Excite har åtta företag i Ale kommun samarbetat med åtta konstnärer från
olika ställen i Europa. Kreativa näringar är många gånger är en motor
för tillväxt.

Detaljplanen är det moderna Sveriges grund. Ett omstritt dokument som
fastställer byggrätten för varje enskild markyta, som ofta är föremål för
diskussion – särskilt i förhållande till riksintressen.

Ale kommun är en kommun i stor förändring. Strategiskt placerat i
Göteborgsregionen längs E45 och Vänerbanan, förväntas Ale kommun växa
snabbt. Det ställer krav på en bra dialog med näringsliv och medborgare
samt en god stadsplanering, vilket Ale kommun tagit fasta på. Ett av flera
goda exempel finns vid området Älvängen. Välkommen att lyssna!

PAULA ÖRN
Kommunstyrelsens
ordförande (S)

PIA AREBLAD
Näringslivschef

Vi lever i en tid med hårt tryck på att få fram nya bostäder, och nya bostäder
kräver nya detaljplaner. För att snabba på planprocesserna hörs allt oftare
röster som förespråkar att bostadsförsörjning ska klassificeras som
riksintresse. Välkommen att lyssna till Lerums kommun som ställer frågan
om hur riksintressen i detaljplanearbetet kan bidra till hållbar utveckling.
Behövs spelreglerna skrivas om?

DENNIS JERYD
Kommunstyrelsens
ordförande (S)

12.40-12.55 Mölndals kommun
Sju minuter från life-science till industriomvandling

14.35-14.50 Borås kommun
Logistik, läge och livskvalité i Borås

Astra Zeneca får en ny granne när fastighetsbolagen Next Step och Vectura
miljardsatsar på ett nytt forskningscenter i Mölndal med fokus på liv och
hälsa. Life science-klustret gror global attraktionskraft och banar väg för
7 000 nya arbetsplatser.

I Sveriges främsta logistikregion ligger Borås, en stad med starka
traditioner och stort intresse av logistik och sedermera e-handel. I regionen
har många företag dragit nytta av kommunens väl utbyggda infrastruktur
och samlade utbud av logistikservice, där inte minst Borås högskola spelar
en nyckelroll med spetsutbildningar och tillgång på arbetskraft.

Sju minuters resväg därifrån finner vi Forsåkersområdet, listat som Sveriges
hetaste byggprojekt, där klassisk industri möter modern arkitektur. Det
gamla pappersbruket i centrala Mölndal blir nu 3 000 bostäder och flera
tusen arbetsplatser.

BJÖRN MARKLUND
Stadsbyggnadschef

BJARNE FJELLANGER
Vd, MölnDala
Fastighets AB

Det händer mycket just nu i Borås. Förutom satsningar på
logistiketableringar byggs även ett nytt konserthus, området Gånghester
förnyas och Hestra Parkstad, i vissa fall beskrivet som ett av Sveriges bästa
bostadsområden, byggs ut för fullt.

DANIEL GÖÖK
Etableringsansvarig,
näringslivsutvecklare

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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