VÄLKOMMEN TILL BOPINIONS
ARRANGEMANG I ALMEDALEN

Bopinion arrangerar tillsammans med Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Debatt-SM om bostadspolitik och ungas boende
Möt morgondagens ministrar, partiledare och andra skarpa debattörer i en fartfylld
debattävling om bostadspolitiken. Under en och en halv timme kommer du få svar på
hur förträdare med olika ståndpunkter ställer sig i frågor som till exempel, om bostaden
ska ses som en rättighet och en del av den generella välfärden och vilka som är de främsta
hindren – och de mest effektiva lösningarna – för att få igång byggandet av fler bostäder
och se till att fler studenter och unga vuxna får en bostad?

ARRANGÖR: BOPINION & SSSB
DATUM OCH TID: 30/6 15:30 - 17:00
PLATS: HÄSTGATAN 1, INNERGÅRDEN
Medverkande
Teo Strömdahl Östberg (SSCO)
Vanda Kehr (jagvillhabostad.nu)
Talla Alkurdi (S-studenter)
Lorentz Tovatt (Grön Ungdom)

FLER TILLFÄLLEN ATT MÖTA BOPINION
Hur kan arkitektur lösa ungas boende?
Ungas bostadsbrist har diskuterats under lång tid.
Det är dags att realisera idéer – vi behöver en produktutveckling av bostaden. Fem arkitekter kommer under
en PechaKucha visa sina innovativa, yt- och kostnadseffektiva projekt. Följt av en panel med beställare och
politiker. Välkommen att spana in i framtiden vad gäller
ungas boende.

Kommentator
Cattis Carlén (Bopinion/Riksbyggen)

ARRANGÖR: SVERIGES ARKITEKTER, INGÅR I ARKITEKTUR- OCH DESIGNDAGEN
DATUM OCH TID: 30/6 09:00 - 09:50
PLATS: LILJEHORNSKA HUSETS GÅRD, STRANDGATAN 16, VISBY

Erik Slottner (KD)
Nina Lundström (FP)
Maria Eriksson (Timbro)
Erik Herngren (Kairos Future)

Jag vill bo här och du vill bo där – hur svårt kan
det vara? Om boendepolitik för äldre
Alla äldre ska ges möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga
kostnader, i en trygg miljö som skapar förutsättninar för
delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter. Hur svårt kan det vara? Ett bra boende
för äldre är en god investering för hela samhället.

ARRANGÖR: PRO
DATUM OCH TID: 2/7 09:30 - 10:45
PLATS: S:T HANS CAFÉ, S:T HANSPLAN 2
Jury
Viktor Barth-Krohn, DN
Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier
Hannah Wadman, UngBo
Ulrika Francke, Tyréns

Medverkande
Martin Nordahl (Okidoki arkitekter)
Vanda Kehr (jagvillhabostad.nu)
Emma Jonsteg (Utopia arkitekter)
Jens Almström (Nyréns Arkitektkontor)
Andreas Martin-Löf (Junior Living)
Kristoffer Roxbergh (White arkitekter)

Moderator
Carl-Fredrik Johansson

Lockande städer för unga, hållbarhet och innovation
Städer och regioner konkurrerar om människor och
företag, och det finns ett ökat behov av attraktivitet som
kan säkra ekonomisk framgång och välstånd.
Vad gör en stad attraktiv? Hur skapas en nytänkande stad,
vilka drivkrafter påverkar? Vilka är incitamenten för en
god stadsutveckling?

ARRANGÖR: RIKSBYGGEN
DATUM OCH TID: 2/7 12:00 - 13:30
PLATS: TEATERSKEPPET, VISBY HAMN

Medverkande
Ewa Samuelsson (Regeringskansliet)
Cattis Carlén (Bopinion)
Leif Linde (Riksbyggen)
Curt Persson (PRO)
Nina Lundström (FP)
Veronica Palm (S)
Moderator
Annika Creutzer

Medverkande
Viktor Barth-Kron, inledningstalare
och moderator
Christer Larsson (regeringens utredare om
en ny politik för arkitektur form och design
och Malmö stad)
Anette Scheibe Lorentzi (Stockholms stad)
Karolina Keyzer (Stockholms stad)
Hanna Begler (Global Utmaning
och nätverket Bopinion)
Ardalan Shekarabi (S)
Sofia Arkelsten (M)

OM BOPINION
Bopinion är ett nätverk som lyfter frågor och opinionsbildar om samhällsbyggnad och
bostadsmarknad ur ett unga vuxna perspektiv. Det handlar om fler bostäder och sjysta villkor
för de som är de som är unga på bostadsmarknaden. Det handlar om stadens utveckling och
framtida utformning. Vi har redan kunskapen – nu gäller det att öka kännedomen. Vi känner
våra behov allra bäst och vill föra vår egen talan. Vi vill lyfta bostadsfrågan under valet 2014!
De som ingår i Bopinion är Arkitektstudenterna, Förbundet Unga Rörelsehindrade,
Global Utmaning, Grön Ungdom, jagvillhabostad.nu, SSCO, SSU, Sveriges Byggindustrier,
Unga Feminister, UngBo, Urbanisma och YIMBY. Nätverket är öppet för fler organisationer
att ansluta.

FÖLJ OSS PÅ
www.bopinion.se
Facebook: facebook.com/bopinion.se
Twitter: twitter.com/bopinion_se
Instagram: @bopinion #bopinion
#bopinion
#lyftbostadsfrågan

