
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeå, planeten 
och framtiden 
 

Rådslag om hållbar stadsutveckling 
 

 

Välkommen till en inspirerande eftermiddag 
med samtal och debatt om klimatet, staden 
och framtiden. Världsnaturfonden WWF och 
Umeå kommun bjuder in till rådslag om 
hållbar stadsutveckling! 
 
 

Datum och tid: 19 februari 2014, kl. 12:00 – 17:00  

Lokal: Sagateatern 

Vi bjuder på lunch. 

Seminariet är kostnadsfritt. 

Anmäl dig före 12 februari. 

Välkomna!  

Rådslag om hållbar stadsutveckling 
 
Vilka framgångar och utmaningar möter Umeå i arbetet med hållbar 
stadsutveckling? Vilka mål och visioner finns och hur långt har vi nått? 
Hur ser Umeås ungdomars framtidsbild ut av vår stad år 2030? Vilka 
frågor och råd har de till experter och beslutsfattare?  
 
Världsnaturfonden WWF och Umeå kommun kommer under ledning 
av moderator Peter Örn genomföra ett rådslag om den hållbara staden 
med inbjudna aktörer, Umeås beslutsfattare – både politiker, tjänstemän 
och skolungdomar.  
 
Välkommen till ett inspirerande och involverande seminarium om 
stadens arbete för hållbar stadsutveckling. 
 
Anmälan senast 12 februari 

Anmälan och mer information hittar ni här (direktlänk) eller gå in på 
www.umea.se/energi 
 
Kontaktuppgifter 

Johan Sandström, Energi- och klimatrådgivare 
070 – 254 45 78, johan.sandstrom@umea.se   
 

Erika Åberg, Naturskolan 
070-569 03 21, erika.aberg@umea.se  
 

Sara Wård, Miljöstrateg 
090-16 14 26, sara.ward@umea.se  

http://www.umea.se/4.57b91f50142c257343473c5.html
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19 februari 2014 

 

12:00  Lunch, mingel och vernissage med utställande 

elevgrupper. 

 

13:15 Välkomna!   
Hans Lindberg, Ordförande i Gymnasienämnden 
Moderator Peter Örn och Världsnaturfonden WWF 
 

13:30 Utmaningar för en hållbar stadsutveckling 

 
Det globala möter det lokala – WWF om hållbar 
utveckling i ett globalt perspektiv. 
 
Sabina Andrén, Världsnaturfonden WWF, ger en  
introduktion till varför WWF som global organisation  
startat utmaningen Earth Hour City Challenge och 
några kärnbudskap inom hållbar stadsutveckling.  
 
Global utmaning om städers utmaningar idag och 
i framtiden.  
 
Carl-Johan Engström, professor inom 
samhällsplanering och stadsutveckling och senior 
rådgivare i tankesmedjan Global utmaning, ger en  
överblick till den moderna stadens möjligheter och  
utmaningar.  

Umeå, planeten och framtiden  
 

Konferensprogram – Rådslag om hållbar stadsutveckling 

 13.50  Umeås representanter berättar!  
Tre representanter från Umeå presenterar sina 
perspektiv på stadens vision för en hållbar utveckling, 
Umeås arbete, framgångar och utmaningar och dess 
strategier för hållbar utveckling.  
 
Carl Arnö, projektchef, Umeå kommun 
Malin Rönnblom, Universitetslektor Umeå Universitet  
Emanuel Dohi, VD Dohi Sweden 
 

14.20 Fika    
 
14.50  Ungdomars framtidsbilder – Vår stad 2030 

Ungdomar presenterar sina framtidsbilder om Umeå 

och diskuterar tillsammans med inbjudna experter och 

lokala företrädare visionen om den hållbara staden. 

Eleverna kommer från Fridhemsgymnasiet, 

Dragonskolan och Tegs Centralskola. 

 

15.45  Bensträckare  
 
15.50  Avslutande samtal om den framtida staden 

Avslutande panelsamtal om hur vi tillsammans kan 
arbeta vidare mot en hållbar stadsutveckling. 

 
16.20  Summering och reflektion – Från idag till 2030 

 
16:30  Mingel för den som vill! 
– 17:00  
  


