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WWFs stadsturné om hållbar  
ut veckling sker med stöd från Sida.  
Sida har ej deltagit i produktionen och 
ansvaret för innehållet är utgivarens.

Västerås, planeten 
och framtiden  
Rådslag om hållbar stadsutveckling
Välkommen till en inspirerande eftermiddag 
med samtal och debatt om klimatet, staden 
och framtiden. Världsnaturfonden WWF 
och Västerås stad bjuder in till rådslag om  
hållbar stadsutveckling!



Västerås, planeten och framtiden 
Konferensprogram:
11 mars 2014

11.00-13.00 Lunch, mingel och elevernas utställning

13.00 Välkomna!
 Marlene Tamlin Kommunalråd Västerås stad och ordförande   
 i Miljö- och konsumentnämnden, Gitte Jutvik-Guterstam,   
 Världsnaturfonden WWF, Peter Örn, moderator

13.15 WWFs vision för hållbar stadsutveckling
 Sabina Andrén, Världsnaturfonden WWF
 En introduktion till varför WWF som global organisation   
 startat utmaningen Earth Hour City Challenge och några   
 kärnbudskap  inom hållbar stadsutveckling och klimat.

13.30              Västerås arbete för klimat och hållbar stadsutveckling 
 Marlene Tamlin, Kommunalråd och ordf i Miljö- och    
 konsumentnämnden
 Stadens vision för hållbar utveckling och kommunens arbete   
 för att ställa om till förnybar och hållbar energi. 

 Städers utmaningar idag och i framtiden
 Carl-Johan Engström, professor inom samhällsplanering och   
 stadsutveckling och senior rådgivare i tankesmedjan Global 
 utmaning ger en överblick över den moderna stadens   
 möjligheter och utmaningar.

14.10  Fika



14.40 Ungdomars framtidsbilder – Vår stad 2030 
 Ungdomar presenterar sina framtidsbilder om Västerås och   
 diskuterar tillsammans med inbjudna experter och lokala   
 företrädare visionen om den hållbara staden. Eleverna kommer  
 från Apalbyskolan, S:t Ilians skola, Rudbeckianska gymnasiet  
 och Wijkmanska gymnasiet.

15.20               Debatt 
 Peter Örn leder en debatt om hur vi tillsammans kan arbeta   
 vidare mot en hållbar stadsutveckling

15.50-16.00  Summering och reflektioner – mot 2030   

Västerås, planeten och framtiden 

Moderator: Peter Örn, tidigare ordförande för 
regeringens Delegation för hållbara städer.

Rådslag om hållbar stadsutveckling

Konferensprogram:
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Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony and nature.

Why we are here

www.panda.org

To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony with nature.


