SEMINARIUM – Söndag 7 maj

Hur förenar vi frågor om trafik och närnatur
i en hållbar stadsutveckling?
Samtal utifrån planer för moderna spårvägar i Stockholms län

Stockholms läns befolkning ökar med en ökad exploatering, utbyggnad och förtätning som följd. Det handlar
om exempelvis vägar, kollektivtrafik och bostäder. Detta kräver en hel del avvägningar mellan olika intressen.
Spårburen kollektivtrafik har stora fördelar ur miljösynpunkt, särskilt om den åtföljs av att ny bebyggelse
koncentreras i närheten av hållplatserna så att det blir lättare att resa med kollektivtrafiken. Men en utbyggnad
av infrastrukturen och tillhörande bebyggelse i närheten innebär också exploatering som kan påverka
naturområden på flera olika sätt.
I Stockholms län diskuteras en omfattande utbyggnad av moderna spårvägar kopplade till stora planer på
stadsutveckling. Seminariet syftar till att redogöra för vilka konkreta planer som finns för spårväg i Stockholms
län, vad som redan är beslutat och visioner för framtiden. Med utbyggnaden av spårvägar som exempel
diskuterar vi de intressekonflikter som följer av stadsutveckling och hur vi kan resonera kring de avvägningar
som behöver göras.

Tid:

Söndag 7 maj 10.00-15.00 med fika efteråt. PROGRAM – se nästa sida!

Plats:

Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115 i Stockholm

Vägbeskrivning från T-centralen till rikskansliet på Åsögatan 115: Ta tunnelbana söderut mot Farsta, Hagsätra
eller Skarpnäck. Stig av på Medborgarplatsen, tredje hållplatsen efter T-centralen, uppgång mot Folkungagatan.
Gå söderut på Götgatan och sväng vänster på Åsögatan (andra korsande gatan efter Folkungagatan). Sväng
vänster igen på första infarten till en stor innergård med ett stort rött tegelhus. Om du står med näsan mot
tegelhuset, gå in genom dörren i hörnet till vänster, nr 115. Gå två trappor upp, ring på eller ring/skicka sms till
Erik Beckman på mobil 070-791 29 75.

Anmälan:

Till erik.beckman@naturskyddsforeningen.se senast fredag den 5:e maj.
Uppge namn, ev. kretstillhörighet och om du har någon matallergi.
Seminariet är kostnadsfritt och lättare lunch och fika serveras.

Varmt välkommen!
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Kansli
Besöksadress: Norrtullsgatan 12 N
Postadress: Box 6361, 102 35 Stockholm

Telefon & e-post
Tel: 08-644 52 70
kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se

Bankgiro & org.nr
5650-1844
802016 – 3138

Program
10.00- 10.15

Kaffe med enkelt tilltugg.

10.15- 10.30

Välkommen. Naturskyddsföreningen.

10.30- 10.50

Naturskyddsföreningen i Stockholms läns policy för hållbar stadsutveckling.
Jens Forsmark, sakkunnig hållbara transporter, rikskansliet,
Naturskyddsföreningen

10.50- 11.20

Spårväg och stadsutveckling, Björn Sylvén, informationschef,
Stockholms Spårvägar

11.20- 11.30

Bensträckare, frukt

11.30- 12.20

Spårväg i Stockholm. Vilka nya spårvagnslinjer planeras i
regionen? Carl Silfverhielm, expert inom spårvägstrafik i
Stockholm från SLL, berättar om Stockholmsregionens nutida och
framtida spårväg och spårtrafik.

12.20- 13.00

Lättare lunch

13.00- 13.30

Huddinge kommun planerar en mycket omfattande
stadsutveckling i närheten av Spårväg Syds hållplatser.
Karl Henriksson, kommunalråd Huddinge kommun, berättar om
byggnationsplanerna. Hur långt har kommunen kommit i
planeringen? Hur har kommunen gjort sina avvägningar mellan
olika intressen?

13.30- 14.00

Hur kan allmänheten påverka planeringen i en kommun och i
vilka skeden i planprocessen kan det vara idé att påverka? Hur
jobbar vi med motsättningar mellan stadsutveckling, trafik och
bevarande av naturområden? Vad ska vi tycka, hur ska vi agera?
Hur ser vi på möjligheten att påverka genom utformningen av
översiktsplaner, detaljplaner, direkta politiska uppvaktningar eller
genom juridiska processer/överklaganden? Gemensamt samtal under ledning
av moderator. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka bidrar med
erfarenhet från Nackakretsens arbete under diskussionen. Moderator: Jens
Forsmark, sakkunnig hållbara transporter, rikskansliet, Naturskyddsföreningen.

14.00- 14.10

Bensträckare

14.10- 15.00

Samtalet fortsätter under ledning av moderator.

15.00

Avslutning Beatrice Sundberg, ordförande,
Naturskyddsföreningen Stockholms län

Efter seminariet bjuds på fika med mingel.

Välkomna!
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