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Väx med oss!
Eskilstuna växer och det behövs fler bostäder, nya arbetsplatser och utbyggd
service. Fler aktörer kan tillsammans göra staden mer attraktiv och skapa
långsiktiga värden för alla. För fjärde gången bjuder kommunen in till ett
Byggforum för att samla branschen under en dag med fokus på byggandet.
11.00-12.00
Busstur i staden med fokus på stadsläkningsområdet
med projektnamnet ”Lagersdal”
(Buss avgår från Elite Stadshotell 11.00)
Ett stenkast från centralstationen kommer Eskilstuna växa!
Välkommen på en resa där en ny stadsstruktur som tar ett
helhetsgrepp kring dagens och morgondagens sociala,
ekologiska och ekonomiska tillväxt skapas!

Eftermiddagens program
hittar du på nästa sida!

Anmälan till bussresa/studiebesök görs via
anmälningsformulär på eskilstuna.se/byggforum.
Magdalena Lindfeldt samt Karl Tuikkanen,
stadsbyggnadsförvaltningen,
Crafton Caruth, Eskilstuna Energi och Miljö och
Martin Berglund, fastighet och exploatering
12.00-12.45		
Lättare lunch med mingel
Utställning av 3D-modellen Din stad samt
översiktsplanen som är under revidering

Välkommen!

Anmäl dig senast 4 november på

eskilstuna.se/byggforum
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12.45-12.55

14.30-15.00

Välkomna till Byggforum 2018

Kaffe och mingel

Sarita Hotti, stadsbyggnadsnämndens ordförande

Utställning av 3D-modellen Din stad samt översiktsplanen
som är under revidering.

12.55-13.10
Eskilstunas utveckling och Mälardalens högskola
– finns det ett samband?

15.00-15.25

Paul Pettersson, rektor på MDH (Mälardalens högskola)

Hur har utvecklingen sett ut och vad kommer efterfrågas
framöver i form av näringslivsfastigheter? Hur ser
planerna ut för ett kongresscenter? Det byggs för fullt i
Logistikparken.

13.10-13.40
Vad är på gång i Eskilstuna – en snabb dragning
över pågående och planerade projekt

Trender inom näringslivsfastigheter i Eskilstuna

Mats Hällnäs, utvecklingschef stadsbyggnadsförvaltningen

Manuel Brändeborn, marknadschef på Eskilstuna Logistik,
samt Niklas Edmark, näringslivsdirektör

13.40-14.10

15.25-15.45

Stadsläkning och utvecklingsplan ”Lagersdal”

Kommunens kommande behov av verksamhetslokaler

I en tid då trycket på bostäder är högt ökar kraven på
hur dessa bostäder planeras för. Hur kommer den
sociala väven se ut? Hur hanteras ekologin? Hur får vi
till en ekonomisk vital stadsutveckling? Vilken roll spelar
kulturen? Hör några röster och tankar kring hur visionen
för ”Lagersdal” kan stärka Eskilstunas stadsväv. En lokal
stadsväv där den attraktiva staden möter det folkliga inom
en given kontext!

Kommunens stora utmaning för att klara
lokalförsörjningen. Hur tacklar vi det?

Magdalena Lindfeldt, planeringsarkitekt,
stadsbyggnadsförvaltningen samt Karl Tuikkanen,
projektledare ”Lagersdal”
14.10-14.30
Arbete med arkitekturprogram för Eskilstuna
Hur ska Eskilstuna se ut om 100 år? Är Eskilstuna för evigt
en industristad i material och form eller ser vi något annat
framför oss? Vilka kvalitéer vill vi säkerställa i staden? Hur
når vi till en arkitektur som Eskilstunabon kan vara stolt
över in i framtiden eller kommer det vi bygger nu rivas om
100 år?
Under hösten 2018 startade arbetet med att ta fram ett
arkitekturprogram för Eskilstuna. Genom föreläsningar
och samtal om arkitektur och stadsbyggnadskonst
vill vi komma fram till principer som stödjer
stadsbyggnadsprocessen i Eskilstuna. Arkitektur Eskilstuna
ska färdigställas under 2019.

Monica Hed Johansson, fastighets- och exploateringschef
samt Torsten Gustafsson, fastighetsplanerare
15.45-16.05
Exploateringsmöjligheter i Skiftinge (Intresseanmälan)
Vill du vara med och bygga stad i Skiftinge? då har du
kommit rätt! Mellan nyinvigda Långbergsparken och
det snart påbörjade handelsområdet i Skiftinge väntar
parkeringsplatser och impediment på att fyllas med ny
spännande bebyggelse.
När dessa ytor blivit bostäder, lokaler och parker kommer
4000 nya invånare bo här och vara en del av ett livskraftigt
Eskilstuna.
Daniel Ängmo, stadsarkitekt samt Urban Svantesson,
exploateringsingenjör
16.05-16.25
Markanvisningstävling i Hällby
Presentation av kommande markanvisningstävling,
bostäder 1500-2000 BTA med solelsinriktning.
Marcus Wahlström, exploateringsingenjör
16.25-		

Eftermingel

Daniel Ängmo, stadsarkitekt

Anmäl dig senast 4 november på
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