
KULTURMILJÖER,  
PLATSUTVECKLING OCH CIRKULÄR EKONOMI

Tomma byggnader kan vara en viktig katalysator för platsutveckling. 
Det börjar med att människor ser möjligheter – ofta med en äldre 
tom byggnad – kring den vävs drömmar som i bästa fall kan leda till 
verksamhet som stärker hela orten. Utvecklingen leder i sin tur till ökad 
samverkan som får effekter långt bortom verksamheten i byggnaden. 
Att återbruka tomma byggnader är också viktigt för att minska vår 
resursanvändning. Att ändra innehållet utan att riva bygganden är och 
kommer vara en viktig del av omställningen till en cirkulär ekonomi.

Förvaltningen för Kulturutveckling, VGR har i tre år deltagit i ett europeiskt projekt om återbruk 
av kulturmiljöer. Vi vill genom detta webbinarium dela några av erfarenheterna från projektet och 
undersöka hur Västra Götaland kan bli föregångare i att koppla samman kulturmiljöer, cirkulär ekonomi 
och platsutveckling. Vi tror att en sådan utveckling går att skapa genom samarbete mellan offentliga 
aktörer, företag, föreningar och fastighetsägare. Detta webbinarium vänder sig till alla ovan nämnda 
grupper. Vi hoppas det blir riktigt inspirerande och att det bara är ett första steg på vägen.

Anmälan görs via länken nedan, senast den 26 maj.  
Kallelse till Teamsmöte kommer sedan via Outlook, också den 26 maj.

Välkomna !

https://www.trippus.net/kulturmiljoerplatsutveckling2juni2021

2 JUNI
KL. 10.00  – 12.00

DIGITALT

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika  
konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv  
såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. www.vgr.se/kulturutveckling.

https://www.trippus.net/kulturmiljoerplatsutveckling2juni2021
http://vastarvet.se
http://www.vgr.se/kulturutveckling


PROGRAM
10 :00  –  10 :10 Välkomna ! 

10 :10  –  10 :25 Hur kan återbruk av kulturmiljöer stärka cirkulär ekonomi och  
 platsutveckling ?         
 Vera Telemo och Björn Ohlén, Förvaltningen för Kulturutveckling VGR

 Vera Telemo är hållbarhetsvetare med stort intresse för lokal utveckling.   
 Björn Ohlén är utvecklare och arbetar med kulturarvets roll i platsutveckling.  
 De jobbar båda på Förvaltningen för kulturutveckling i det Europeiska   
 forskningsprojektet CLIC. För mer info se : https://www.clicproject.eu/

10 :25   – 10 :40 Byggnadsvård är cirkulär ekonomi      
 Tobias Jansson, Circular Economy 

 Tobias Jansson är föreläsare och omvärldsbevakare inom cirkulär ekonomi med  
 stort fokus på framtidsvänliga materialflöden och cirkulära affärsmodeller. 
 Tobias Jansson · CircularEconomy.se

10 :40  – 10 :55 Levande kultur eller kulturarv       
 Lone-Pia Bachman, VD Bach Arkitekter

 Lone-Pia Bach är professor i restaureringskonst vid KKH och driver   
 arkitektkontoret Bach arkitekter. Hennes arbetsfält är restaurering och   
 transformation av byggnader för en levande kultur och kulturarv genom   
 arbetsmetoden och varumärket second future i Bach Arkitekter.

10 :55   – 11 :10 Paus 

11 :10   – 11 :25  Industriarvet som bas för innovation och kreativitet  
 – exemplet Fengersfors bruk 
 Ylva Frid, Den nya bruksorten 

 Ylva Frid arbetar som arkitekt med särskilt fokus på hållbar ombyggnad.   
 Just nu arbetar hon med omvandlingen av Fengersfors bruk i projektet Den  
 nya bruksorten. Mer om projektet hittar du här : https://dennyabruksorten.se/

11 :25   - 11 :40 Miss Miyagi – Alternative development and financing models for  
 the adaptive re-use of cultural heritage 
 Michiel Van Balen, Miss Miyagi 

 Michiel Van Balen är arkitekt och arbetar med förvandling av före detta   
 industrilokaler till nya platser för kreativ utveckling i Nederländerna. För   
 exempel på projekt Michiel jobbat med – se här : https://www.dehoorn.eu/en

11 :40   – 12 :00 Frågor och diskussion

ANMÄL DIG 
SENAST DEN 
26 MAJ !

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika  
konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv  
såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. www.vgr.se/kulturutveckling.

https://www.clicproject.eu/
http://circulareconomy.se/
https://www.bacharkitekter.se/
https://dennyabruksorten.se/
https://www.dehoorn.eu/en
http://vastarvet.se
http://www.vgr.se/kulturutveckling

