Webbinarium 18/6
kl. 13.00-14.30

Bild: Projekt Brogatan - Järntorgsgatan., byggherre Sverigehuset i Göteborg AB

Bostäder i Göteborgs stadskärna
- syften möjligheter och hinder
I såväl Göteborg som i flertalet andra städer runt om i världen talar samhällsutvecklare om vikten
av boende i stadskärnan för hela stadskärnans attraktivitet. Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium där vi tydliggör förutsättningar för fler bostäder i och nära Göteborgs stadskärna.

Medverkande:
Gunilla Grahn Hinnfors
Ansvarig stadsutveckling
Västsvenska Handelskammaren
Christina Heikel
Ansvarig näringspolitik
Fastighetsägarna Göteborg

Åsa Hartzell
Styrelseordförande Göteborg
Citysamverkan och
ersättare i Byggnadsnämnden

När: 		
18 juni, kl. 13.00-14.30
Var:
Via Teams
Vad:
Programinnehåll, se nästa sida.
Anmälan: Anmälan görs på denna länk, senast den 14 juni:
		https://forms.gle/JV1tgMEpkMQTstM17
Spelas in:
Webbinarium spelas och blir tillgängligt på
		www.goteborgcitysamverkan.se
Ev frågor: Henrik Olsson, Göteborg Citysamverkan
		henrik.olsson@goteborgcitysamverkan.se
		
0730-80 25 80

Martin Öbo
Fastighetsdirektör
Fastighetskontoret
Göteborgs Stad

Henrik Kant
Stadsbyggnadsdirektör
Stadsbyggnadskontoret
Göteborgs Stad

Moderator:
Henrik Olsson
Cityledare Göteborg Citysamverkan

Program
13.00-13.10 Inledning, Bostäder i stadskärnan ur hållbarhetsperspektiv
Många talar om vikten av fler bostäder även i stadskärnan. Vad syftar fler bostäder
till ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv? Vilka geografiska områden menar vi med stadskärnan? Varför konverteras inte befintliga ytor till bostäder?
Moderator: Henrik Olsson, Cityledare Göteborg Citysamverkan

13.10-13.40 Möjligheter och hinder för hållbart bostadsbyggande i stadskärnan
Hur många bostäder byggs och planeras i och nära anslutning till stadskärnan idag?
Vad säger förslag till ny Översiktsplan (ÖP) och förslag till Fördjupad översiktsplan
(FÖP) Centrum om bostäder i centrala Göteborg?
Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad

13.40-14.00 Finns det plats för förskolor och skolor mitt i staden?
Ett hinder för fler bostäder i stadskärnan är brist på ytor för förskolor och friytor
för barn. Hur skulle Staden och privata fastighetsägare kunna tillskapa dessa ytor?
Martin Öbo, Fastighetsdirektör, Fastighetskontoret Göteborgs Stad

14.00-14.25 Fastighetsbranschens syn på möjligheter för fler bostäder i stadskärnan
Hur många fler boende behöver Göteborgs stadskärna? Finns det idéer om hur och
var fler bostäder kan tillskapas? Vilken betydelse har fler bostäder för handeln och
stadslivet? Vilka hinder och möjligheter ser byggaktörerna?
Christina Heikel, Ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Göteborg
Gunilla Grahn Hinnfors, Ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

14.25-14.30 Sammanfattning och avslutning
Kort om vilka frågor vi kan ta med oss inom ramen för Citysamverkan.
Åsa Hartzell, Styrelseordförande Göteborg Citysamverkan, Ersättare i Byggnadsnämnden

Varmt välkommen!

