2021-02-12
Pressmeddelande

Konferensen Publika parker och stadsrum 2021 – 22 april digitalt från Lund

Var dag utomhus
Publika parker och stadsrum är mötesplatsen för alla som jobbar med publika parker och
stadsrum i offentlig eller privat regi. Den 22 april sänds den trettonde upplagan av
konferensen från årets värdstad Lund. Årets tema är Var dag utomhus.
Tankesmedjan Movium har sedan 2008 tillsammans med Helsingborgs stad och Malmö stad
arrangerat Publika parker och stadsrum, där de båda städerna alternerat värdskapet. Lunds
kommun tillkom 2019 som medarrangör och är 2021 värd för konferensen för första gången
eftersom förra årets konferens fick ställas in av på grund av pandemin.

Var dag utomhus!
Den 22 april, med Lunds kommun som värd, är det dags för 2021 års upplaga av
konferensen. För första gången är konferensen digital och sänds med inspirerande
föreläsningar från studio i Lund. Årets moderatorer är Lunds stadsträdgårdsmästare KarlOscar Seth och riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket.
I år är temat ”Var dag utomhus” för att betona hur viktiga våra gemensamma stadsrum är
och hur betydelsen av dem har ökat under det senaste året. Vi träffas, arbetar, firar, tränar
och umgås generellt mer utomhus än tidigare. Så förutom att inspireras av parker och
stadsrum ska det bli intressant att höra om hur de har använts och uppskattats i olika länder
under pandemin. Vi får höra presentationer från Spanien, England, Nederländerna, Danmark
och Sverige.
Om pandemin tillåter utomhusaktiviteter så planeras en guidad stadsvandring dagen innan
konferensen för alla som har möjlighet till ett besök i Lund. Det inkluderar förhoppningsvis ett
besök i stadsdelen Brunnshög med nya spårvagnar som hade premiär i december 2020.
Från Lunds kommun hälsar stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth välkommen och
introducerar konferensens tema. Landskapsarkitekt Clara Lundqvist presenterar nya parker,
spårvägar och stadsdelar tillsammans med kolleger på kommunen i två programinslag.
Konferensens har flera omtalade gäster med spännande projekt att presentera. Från
Spanien kommer Fernando Porras-Isla med historien om Madrid Rio, ett av Europas största
och mest omtalade projekt som blev en stor succé hos invånarna i Madrid. Från
Nederländerna kommer Christian Dobrick från West 8 och presenterar Shanghais största
publika, gröna stadsrum med hälsa, träning och lek som nyckelord. Från danska SLA
kommer Kristoffer Holm Pedersen och berättar hur man skapade danska alper på
Copenhill i Amager Bakke naturpark. Från England kommer Marcus Chilton-Jones från
banbrytande RHS Bridgewater och berättar om hur Europas största park- och
trädgårdsprojekt engagerar ”local communities”. Dessutom får vi höra framtidsanalytikern
Troed Troedsson blicka in i framtiden för att hitta det offentliga rummets roll.

Samarbete med nätverk
Arrangörerna samarbetar med ett internationellt nätverk av besöksträdgårdar – European
Garden Heritage Network (EGHN). En representant från nätverket kommer att introducera
Marcus Chilton-Jones från RHS Bridgewater.

Utdelning av Stipendium till Ulla Molins minne
Swedish Gardens i samverkan med Tankesmedjan Movium och Höganäs kommun, har
inrättat ett stipendium för att hedra den legendariska trädgårdsarkitekten, journalisten och
folkbildaren Ulla Molin (1909–1997), bosatt i Höganäs från 1978 och fram till sin död. 2021
års Stipendium till Ulla Molins minne kommer att delas ut under konferensen vid en ceremoni
efter lunch. Stipendiemottagaren är hemlig fram till dess!
För mer information:
Inbjudan med detaljerat program finns på Moviums hemsida: www.movium.slu.se
Konferensansvariga:
Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium, 070-294 87 57, fredrik.jergmo@slu.se
Karl-Oscar Seth, Lunds kommun, karl-oscar.seth@lund.se
Agneta Sallhed Canneroth, Malmö stad, agneta.sallhed.canneroth@malmo.se
Martin Hadmyr, Helsingborgs stad, martin.hadmyr@helsingborg.se
För information om EGHN och Swedish Gardens:
http://cmsen.eghn.org/
http://www.swedishgardens.se/
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Konferensens huvudarrangörer är Tankesmedjan Movium vid SLU, Malmö stad,
Helsingborgs stad och Lunds kommun.
Samarbetspartner:

EGHN – European Garden Heritage Network

