
EN STRATEGISK PLAN 
FÖR ORTSUTVECKLING!
...INTE ENBART FLER BOSTÄDER 

FALLSTUDIE ÅLBERGA
Seminariet ska stimulera en ny form av samhällsplaner-

ing och ortsutveckling i våra små samhällen och bygder. 
Ideér som bygger på det enskilda samhällets förutsät-

tningar, dvs i så hög grad som möjligt utnyttja lokala 
resurser för såväl produktion av bostäder, själv-
försörjning av livsmedel och kommunikationer.  

TORSDAG 5 MARS, 18.00-20.30
STAVSJÖ FÖRENINGSHUS

Pröva nya lösningar
Vi får möjlighet att fördjupa samtalet med arkitekten Eriks Bergs visionära lösningar om lokal 
bygdeutveckling som han presenterat på Sörmlands landsbygdsting. 
Vi behöver nya berättelser som kan stödja en ny utveckling av våra bygder. Vi vill inspirera till 
tankar och idéer om hur vi i framtiden kan utveckla en ort på landsbygden där den röda tråden 
är vilka funktioner som stödjer varandra. Svaret är inte bostadsbyggande i sig. Både fysiska och 
sociala strukturer behöver utvecklas – de går hand i hand med varandra. Egen kapacitet i bygden 
att uppföra fysiska strukturer är en nyckelfråga. Att bygga samhällen ger sammantaget ett starkare 
och mindre sårbart lokalsamhälle.

Hålltider
18:00 Välkomsthälsning och introduktion av Larz Johansson, Kiladalens Utveckling AB (SVB). 

18:10 Hur kan vi bygga och bo hållbart tillsammans Från visioner till robusta livsmiljöer -  

 arkitekt Erik Berg, Inobi.

19:00 Kaffe och något gott

19.15  Hur tar vi det vidare? Reflektioner och dialog mellan panel och publik. 

 Moderator är Peter Eklund, Hela Sverige ska leva, Sörmland.
20:15 Avslutande reflektioner. Vad händer nu? Peter Eklund.

20:30 Hemgång. 

Seminariet kommer att lyfta fram några nya idéer kring att utveckla orter på landsbygden. Vi har 
valt det lilla landsbygdssamhället Ålberga i Nyköpings kommun som ett tankemässigt avstamp 
och illustration där avsikten är att utgå från det lokala för att befrämja ortens sociala och hållbara 
dynamik. 

Målgrupp 
Aktiva i lokala bygdegrupper, kommunala och regionala politiker, tjänstemän inom samhälls-
planering, arkitekter, byggare, landsbygdsutvecklare och eldsjälar. 
Seminariet vänder sig till personer i såväl Sörmland som Östergötland.

Anmälan  
Förhandsanmälan skickas till Gunnar Casserstedt, gunnarcasserstedt@hotmail.com eller 
Larz Johansson på hustorp@gmail.com. Deltagandet är kostnadsfritt.

Tid och Plats
Seminariet förläggs till Stavsjö Föreningshus, Stavsjö torsdagen den 5 mars kl 18:00 – 20:30.
Varmt välkomna!


