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Gestaltad livsmiljö  
– kulturmiljövärden gör helheten rikare

Välkommen till Kulturmiljödagen 2022!

Kulturmiljödagen är ett årligen återkommande forum med fokus på ett 
levande kulturarv och kulturmiljöns betydelse i länet. Dagen ger både 
inspiration och kunskap. Årets tema handlar om hur kulturmiljövärden 
bidrar till den gestaltade livsmiljön omkring oss.

Målgruppen för kulturmiljödagen är bred och omfattar politiker och 
tjänstepersoner i kommuner och myndigheter, privata aktörer inom 
kulturmiljösektorn, kommunala och privata fastighetsbolag och  
föreningar.

Dagen består av både gemensamma och valbara aktiviteter.

Kulturmiljödagen är hållbarhetssäkrad. Läs mer om hållbara event.

Anmälan 

- Sista anmälningsdag är 14 oktober 2022. 
- Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsade. 
- Det är möjligt att överlåta bokad plats till en kollega.
- Kostnad 1 300 kr/person, exklusive moms. Studenter/representanter 

från civilsamhället betalar 500 kr per person.
- Anmäl dig via denna länk. 

Har du frågor, vänligen kontakta Catarina Nilsson,  
catarina.nilsson@lansstyrelsen.se, tel. 010-223 71 31.

Välkommen!

Läs mer om programmet, inspiratörerna och valbara aktiviteter på följande sidor. 

Datum: 27 oktober 2022. 
Tid: 08.30 – 16.30.
Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Växjö konserthus.

Arrangeras tillsammans med länets kommuner.
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Heidi Vassi 
Länsantikvarie 
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Leila Aalto 
Länsarkitekt 
Länsstyrelsen i Kronobergs län

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5a90367818120dfd6ff106fd/1654688673639/h%C3%A5llbara_event_greenact_kronoberg_2020_tillganglig.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/5.4150cff918120d13993b1fd.html
mailto:catarina.nilsson@lansstyrelsen.se
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Program 

08.00 Registreringen öppnar.

08.30 Landshövding Maria Arnholm hälsar välkommen till  
 Kulturmiljödagen 2022! 

 Inledning av Heidi Vassi, länsantikvarie och  
 Leila Aalto, länsarkitekt. 

 Gestaltad livsmiljö och kulturmiljövärden 
 Vi påverkas alla av samhällets förändringar och av hur  
 vår omgivning ser ut. Kulturmiljö är en viktig del i den  
 gestaltade livsmiljön. Tillsammans med god arkitektur,  
 form, design och konst kan variationsrika miljöer skapas.   
 Mark Isitt, arkitekturkritiker.

10.00 Kaffe och mingel.

10.30 Tibro Train Tracks 
 Medborgardialog var en viktig del när det övergivna  
 spårområdet i Tibro kommun skulle få nytt liv.  
 Anders Berensson, arkitekt. 

 Lessebo kommuns arbete med kulturmiljöer 
 Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande.

  Film av Gehl Architects om stadens mellanrum

12:00  Lunch

13:00 Introduktion till eftermiddagens aktiviteter. 

 Välj ett seminarium eller gå en stadsvandring 
 Val görs i samband med anmälan. 
 - Bymässa 2030 och Ödehusprojekt 
 - Kulturarv som resurs i stadsutveckling 
 - Stadsvandring

14:45 Kaffe och mingel.

15:15 Välj ett seminarium eller gå en stadsvandring. 
 Val görs i samband med anmälan. 
 - Att tillföra ny bebyggelse i kulturmiljö 
 - Gröna stadsrum 
 - Stadsvandring

16:30 Dagen är slut.
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Inspiratörer

Mark Isitt, arkitekturkritiker
Mark Isitt är journalist, författare och program-
ledare med passion för byggnader, städer 
och arkitektur. Han medverkar bland annat i 
Göteborgs-Posten, Sveriges Radios program 
Stadsinspektionen och TV4:s serie Grand  
Designs Sverige.

Mark är intresserad av hur arkitekturen på-
verkar våra liv och hur stadsplanering och 
bostadspolitik hanterar kulturella värden och 
artistiska uttryck samtidigt som samhällsut- 
maningar ska lösas.

Anders Berensson, arkitekt
Anders Berensson är arkitekt med eget  
arkitektkontor i Stockholm. Han föreläser i  
arkitektur på KTH och är involverad i flera  
arkitektursamarbeten.

Anders är intresserad av arkitektens roll i 
byggnadsprocessen och i samhället. Han  
vill göra sitt bästa utifrån varje projekts för-
utsättningar – stort som litet, i Sverige eller 
utomlands. Det har gett honom erfarenhet 
från många områden och som han gärna  
delar med sig av. 
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Beskrivning av valbara aktiviteter

Bymässa 2030 och Ödehusprojekt
I en stor del av Kronoberg är en levande landsbygd viktig för att vårda 
och utveckla kulturvärden. I länet pågår flera aktiviteter för att öka attrak-
tionskraften och vi får veta mer om två av dem. Bymässa 2030 vill utveckla  
vardagsliv och livsmiljöer i byar. Lessebo kommun har sedan 2020 arbetat 
för att fler tomma hus ska få invånare genom Ödehusprojektet.

Eva Haraldsson, projektledare, Region Kronoberg. 
Lessebo kommun.

Kulturarv som resurs i stadsutveckling
Kan kulturarv och arkeologi bidra till hållbar stadsutveckling? I sin forsk-
ning undersöker Ulrika Söderström hur framtider skapas i modern stads-
planering. Hon undersöker hur kulturarvet används som resurs och vilka 
potentiella konsekvenser denna användning kan få för social hållbarhet. 
Målet är att visa hur samverkan mellan stadsplanering och kulturmiljö-
vård, särskilt arkeologi, kan utvecklas för att uppnå andra, mer hållbara, 
resultat i framtiden. Gestaltad livsmiljö är en del i arbetet.

Ulrika Söderström, doktorand, Linnéuniversitetet.

Att tillföra ny bebyggelse i kulturmiljö
God bebyggd miljö innebär bland annat att ta tillvara befintliga kultur- 
miljöer och att integrera dem i ny bebyggelse. En kulturmiljö av riksintresse 
ställer krav på att kulturmiljöns värden inte får försvinna eller förvanskas. 
Växjö kommun berättar om hur de har tagit sig an dessa utmaningar i en 
ny fördjupad översiktsplan för Växjö tätorts centrala delar, där bedömning 
och riktlinjer är kopplade till riksintressets värden och uttryck.

Rebecca Martinsson, gruppchef för översiktlig planering, Växjö kommun.

Gröna stadsrum
Parker och grönområden är en del av kulturarvet som innehåller ett  bio- 
logiskt kulturarv. Du får veta mer om hur Växjö kommun arbetar med grön-
struktur och gestaltning av stadsrummet. Länsstyrelsen berättar om model-
len ”Fria eller fälla”, en vägledning för att underlätta arbetet med träd i 
offentliga miljöer och göra avvägningar mellan trädens olika värden. 

Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare, Växjö kommun. 
Veronica Trygg, byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Kronoberg. 

Stadsvandring
Stadsvandringen leder dig till platser i centrala Växjö där vi samtalar 
kring stadens mellanrum, hur ny bebyggelse förhåller sig till kulturmiljön, 
gestaltning och mötet mellan land och stad. 

Kulturparken Småland AB. 
Emilia Nordgren, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet.  
Vuxenskolan Kronoberg. 
Sebastian Gårdendahl, planeringsarkitekt, Växjö kommun. 
Henrik Wibroe, stadsarkitekt, Växjö kommun. 
Stina Klyft, planarkitekt, Växjö kommun.  
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