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Riksarkitekten inleder konferens 
om gestaltad livsmiljö 

Nästa vecka bjuder Fyrbodals kommunalförbund återigen in till en inspirerande 
temadag om hur kommuner och byggherrar planerar och gestaltar offentliga 
platser och rum. 

- Äntligen! utbrister Ida Svanberg, kulturstrateg på Fyrbodals kommunalförbund. Vi har 
planerat det här arrangemanget så länge och nu är det dags.  

Den här gången är temat Gestaltad Livsmiljö – från nationell politik till lokal praktik. 
Riksdagens övergripande politik är tänkt att stötta offentliga verksamheter i formandet 
och förvaltandet av våra livsmiljöer.  

- Fler än någonsin tidigare har anmält sig. Troligen på grund av att konferensen är digital 
och kostnadsfri. Men även för att programmet är så intressant. Det är väldigt roligt, 
fortsätter Ida Svanberg. 

Lokalt exempel från Trollhättan 
Först ut är riksarkitekten Helena Bjarnegård. Därefter kommer deltagarna möta Nils 
Björling från Chalmers, arkitekten Mia Hägg verksam i Schweiz och Unni Liljegren på 
länsstyrelsen. Det lokala exemplet är det framväxande bostadsområdet Vårvik i 
Trollhättan.  

- Det här är ett brett politikområde som är mycket större än en kulturfråga. Min 
förhoppning är att vi på sikt ska närma oss varandra i arbetet inom kommunerna, säger 
Anna Lärk Ståhlberg, teamchef för Samhällsutveckling på Fyrbodals kommunalförbund.  

- Vi ser även i anmälningslistan att många från samhällsbyggnad och de tekniska 
kontoren har anmält sig. Det känns bra.  

Attraktiva kommuner 
Seminariet ingår i serien Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling. Den här gången 
blir det en digital sammankomst med bibehållen ambitionsnivå om att erbjuda 
inspirerande och kompetenshöjande föreläsningar.  

Konferensen äger rum onsdag 27 januari 9.30-15.00 via Zoom Webinar. Kontakta Ida 
Svanberg (ida.svanberg@fyrbodal.se) för att få aktuell länk till konferensen. 
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För mer information kontakta 
Ida Svanberg, kulturstrateg, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 0733-35 85 03, E-post: ida.svanberg@fyrbodal.se 
 
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund 
Telefon: 070-217 94 49, E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se 
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