Välkomna
till en fullspäckad och inspirerande
förmiddag för exploatörer i
biosfärområdet!
Du bjuds på
 Föredrag om hur exploatering och smarta, naturbaserade lösningar
kan gå hand i hand vid byggnationer och förändringar i stad och
landskap.
 Tips om konkreta verktyg och hjälpmedel.
 Över lunchen får du tillfälle att träffa andra verksamma exploatörer,
Lidköpings- Götene och Mariestads kommuner,
Naturskyddsföreningen, Dacapo Mariestad och Unesco
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Dag och tid: Fredag 2 september kl.9.30-12.00
(Fika 9.00-9.30 och lunch 12.00-13.00)

Plats: Trädgårdens skola, Magasingatan 4, Mariestad

Dagens ämnen och talare
Välkomna till Mariestads kommun
Mariestad befinner sig i ett expansivt skede. Det
övergripande syftet för att arbeta med hållbarhet i
kommunen är att skapa förutsättningar för att alla
invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden.
Adam Johansson, Planchef, Mariestads kommun
Unesco Biosfärområden – möjligheter inom
världens modellområden för hållbar utveckling
Biosfärområdet omfattar stora delar av Lidköpings,
Götene och Mariestads kommunområden och är sedan
2010 ett av världens modellområden för ekologisk,
social och ekonomisk hållbar utveckling. Genom
samverkan söks vägar för att skapa goda liv – inom de
planetära gränserna.
Helena Torsell, Koordinator, Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med
Kinnekulle
Lunnagården – ekosystemtjänstanalys (ESTER) och
gestaltningsförslag av stadsnära naturområde i Mölndal
Fässbergsdalen är en av fem gröna kilar utpekad av Göteborgsregionen, som
dessutom har ett högt exploateringstryck. Om hur en medveten gestaltning kan
medverka till att höja tillgången på
ekosystemtjänster i ett befintligt
naturområde samtidigt som området
förtätas med ny bebyggelse.
Johanna Rolander Borlid,
Miljökonsult & Sandra Olsson,
Planarkitekt, Sweco

Innovativ nybyggnation i samverkan
med biosfärområdet - utemiljö för
social samvaro med ekosystemtjänster
och kulturmöten
Martin Sohlberg, VD, GöteneBostäder
& Jakob Geidenmark, Projektchef, Skanska

Att realisera och förvalta en vision – Tätt, grönt och hållbart (via länk)
Sökandet efter det hållbara och klimatanpassade samhället har de senaste åren
ofta lett till visionen om den täta gröna staden, där
naturens ekosystemtjänster ska hjälpa oss människor att
hantera en rad olika utmaningar. Men vad innebär det
att planera, realisera och förvalta denna vision? Daniel
Gulliksson är landskapsarkitekt på Sweco och har i både
olika traditionella projekt såväl som olika forsknings- &
utvecklingsprojekt sökt svaren på dessa frågor. Från
gröna tak till utvecklingen av planeringsverktyg!
Daniel Gulliksson, Landskapsarkitekt, Sweco

Dacapo Mariestad presenterar distanskurser
inom ekosystembaserad planering
 Att bevara och återskapa natur – från idé till
genomförande inom den kommunala utvecklingen.
 Att tillvarata trädens nytta i staden. Från planering
till anläggning och skötsel.
 Hållbara våtmarker i stad och på landsbygd.
Nathalie Werjefelt, Utbildningsledare, Dacapo Mariestad

Anmälan
Mejla ditt namn, titel och företagsnamn samt ev. kostallergi till
info@vanerkulle.se senast fredag 26 augusti. Eventet, fika och lunch är
kostnadsfria. Max två personer per företag/organisation. Först till kvarn.
Tips
Bomässan öppnar portarna på Novab arena samma dag. Klicka på länken
för fribiljetter https://bomassa.se/se/massor/bomassa-mariestad-2022/tickets/web/

Välkomna!

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

