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Framtidens idrotts- och
fritidsanläggningar 2021

Foto: Lokale og Anlægsfonden

KONFERENS 2 SEPTEMBER 2021 DIGITALT VIA LIVESTREAM ELLER PÅ PLATS I STOCKHOLM
UR INNEHÅLLET
Hur skapas jämlika och jämställda idrotts- och fritidsmiljöer för ökad folkhälsa och social hållbarhet?
Så får du in idrott i stadsplaneringen för att skapa fler och bättre aktivitetsytor och anläggningar
Så skapas attraktiva spontanidrottsanläggningar och rörelsemiljöer i nära samspel med barn, unga och föreningsliv
Trendspaning kring framtidens fritids- och idrottsmiljöer – vad kommer härnäst?
Strategisk anläggningsplanering – så byggs attraktiva idrottsmiljöer anpassade till nya sporter och behov
Pandemikris och en idrottsrörelse i förändring – hur kan kommunen bättre stödja föreningslivet för att uppnå en
mer tillgänglig och jämlik idrott?
Så utvecklar vi natur- och friluftsområden för stärkt folkhälsa och ökad besöksnäring – året om
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TORSDAG 2 SEPTEMBER
08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.
09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens
moderator.
Maria Lindeberg
Kultur- och fritidschef
Södertälje kommun
Maria arbetar som kultur- och fritidschef i Södertälje kommun och
har lång erfarenhet av strategiskt arbete med kultur, idrott och
fritid. Tidigare arbetade Maria som kultur- och fritidschef i Haninge
kommun där hon lyfte in kultur och fritid som en naturlig del i
samhällsbygget och därigenom bidrog till Haninges expansiva
utveckling. Hon brinner för att utveckla samarbetet mellan
föreningsliv och förvaltning vilket bidrar till ett bredare kultur-,
idrotts- och fritidsutbud.
09:10-09:50 EXPERTANFÖRANDE

Hur skapas jämlika och jämställda idrotts- och
fritidsmiljöer för ökad folkhälsa och social hållbarhet?

• Idrottens kraft – är idrotten lösningen på samhällets sociala
problem och hur kan vi förstå idrotten i ett större, socialpolitiskt
sammanhang?
• Vilken roll har idrotten för social hållbarhet? Om ungas livsvillkor
och ojämlikhetens problem i ett segregerat samhälle
• Hur kan kommuner skapa samhälleliga förutsättningar för ökad
fysisk aktivitet?
• En strategi för samverkan och rörelse – hur kan politiska
ambitioner om jämlik folkhälsa uppnås genom samverkan och
hur upplevs den av de involverade aktörerna?
David Ekholm
Universitetslektor, Centrum för
kommunstrategiska studier
Linköpings universitet
David Ekholm är universitetslektor och hans forskningsområde
kan i en bred bemärkelse beskrivas som det sociala arbetets
politiska sociologi. För närvarande arbetar Ekholm i flera olika
forskningsprojekt och hans forskning behandlar frågor om
ojämlikhet och segregation, idrott som en lösning på sociala
problem, hur man kan uppnå en förbättrad och jämlik hälsa
genom att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och hur
kommunal kultur- och fritidspolitik bäst kan bedrivas i gränslandet
till socialt arbete. Under denna föreläsning kommer du att få ta del
av aktuell forskning kring idrottens roll för social hållbarhet och
hur olika offentliga aktörer på bästa sätt kan samverka med övriga
samhället för en bättre och mer jämlik hälsa. Ekholm bedriver sin
forskning vid Avdelningen för socialt arbete och vid Centrum för
kommunstrategiska studier, vid Institutionen för kultur och samhälle.
CKS är ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning och
fungerar som en mötesplats för lärande och som en vetenskaplig
resurs i kommunernas utvecklingsarbete.
09:50-10:00 KORT PAUS

10:00-10:40 PRAKTIKFALL

Idrotts- och anläggningsplanering som en del av
samhällsplaneringen – så utvecklas stadionområdet mitt
i Malmö som ett stort nav för idrott, evenemang, hälsa
och utbildning

• Förnyelse och utveckling av stadsintegrerat idrottsområde – från
tidig planering till genomförande
• Så används värdeplanering som arbetsmetod i
planeringsprocessen – modell för att underlätta det
förvaltningsgemensamma arbetet och snabbt få en bred
förankring för strategiplanen
• Delaktighetsprocess i ett tidigt skede – så skapas samverkan,
dialog med föreningslivet och medborgarengagemang för en mer
träffsäker idrotts- och anläggningsplanering
• Smarta kombilösningar, multihall och samutnyttjande – så ökas
möjligheterna att använda området på fler sätt och att kombinera
skola, elitidrott och evenemang i samma anläggningar
• Hur får vi allt att funka tillsammans både idag och imorgon? Om
att hantera utmaningar med etapputbyggnader och flexibilitet i
samklang med funktion och drift under projektets gång
Thomas Sterner
Avdelningschef driftavdelningen, Fritidsförvaltningen
Malmö stad
Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och i en växande stad
ökar behovet av tillgängliga och attraktiva områden för rekreation,
idrott, hälsa, evenemang och möten. Just nu pågår kraftfulla
satsningar på stadionområdet i Malmö som är ett av Europas största
stadsidrottsområden. Stadionområdet blir ett multifunktionsområde
och Malmös självklara plats för idrott- och fritidsaktiviteter samt
tillgängligt för lek, lärande, idrott och rekreation för alla åldrar.
Samtidigt blir stadionområdet det självklara navet för möten, mässor
och musik- och idrottsevenemang. Utvecklingen av området drivs
av Malmö stad i nära samarbete med föreningsliv, näringsliv och
akademi med visionen att skapa ett socialt hållbart Malmö och
minska ojämlikheter i hälsa. Under denna föreläsning kommer du att
få ta hur man lyfter idrotts- och anläggningsplanering till en del av
samhällsplaneringen och hur utveckling av stadionområdet blivit en
motor i stadsutvecklingen.
10:40-11:00 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:00-11:40 PRAKTIKFALL

Strategisk idrotts- och anläggningsplanering utifrån
behov – så implementerar vi planerna och skapar
attraktiva idrottsmiljöer som möjliggör mer rörelse för alla

• Nytt idrottspolitiskt program och anläggningsstrategi, hur gick
det sedan? Så har vi jobbat med implementering av strategin och
omvandlat planerna till konkret handling
• Nya arbetssätt för en jämställd idrott – vad krävs i form av
styrmedel och incitament för att få till en förändring?
• Hur skapas en förvaltningsövergripande samverkan i kommunen
vid utvecklingen av många nya idrotts- och fritidsanläggningar?
• Hur kan man framgångsrikt ta fram underlag för politiska beslut
samt etablera samverkan med externa aktörer inför byggnation
av anläggning?
• Multifunktionella anläggningar och miljöer för idrott och kultur
– hur kan flexibla och multifunktionella hallar hjälpa till att möta
anläggningsbehovet?
• Exempel på nya arenor och anläggningar – så skapar vi flexibla
och funktionella mötesplatser för idrott, motion och fysisk
aktivitet där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina
förutsättningar
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Andreas Hagström
Idrottsutvecklingschef
Linköpings kommun
Linköpings kommun har tidigare fått utmärkelse som Sveriges
bästa breddidrottskommun för bästa idrottspolitiska styrdokument
– Aktiv hela livet. Programmet innehåller principer för jämställda
bidragsformer, långsiktig anläggningsstrategi och en utvecklad
handlingsplan för hur strategin ska genomföras. Detta har gjort att
Linköping som idrottskommun har tagit stora kliv framåt när det
kommer till nybyggnationer av arenor och anläggningar. Andreas
har tidigare arbetet på SISU idrottsutbildarna i Stockholm där han
arbetat som processledare för verksamhetsutveckling. Han har även
tidigare erfarenhet som skolledare, lärare, utbildare, tränare och
idrottspsykologisk coach. Andreas har medverkat till flera böcker
och arbetsmaterial, bland annat Rörelser i rörelse, Att leda projekt
från start till mål och Framtidens idrottsförening. Under denna
föreläsning kommer du får ta del av hur Linköpings kommun har
arbetat med att implementera det idrottspolitiska programmet och
anläggningsstrategin i praktiken. Du kommer också att få se exempel
på hur Linköpings kommun genom bred samverkan och en tydlig
handlingsplan lyckats skapa idrottsanläggningar och arenor som
inkluderar och uppmuntrar till idrott och rörelse genom hela livet.
11:40-11:50 KORT PAUS
11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Föreningssamverkan kring idrott och anläggningar
– hur kan kommunen bättre stödja ett föreningsliv i stor
förändring och pågående pandemikris för att uppnå en
mer tillgänglig och jämlik idrott?

• Vilka förändringar i den föreningsorganiserade idrotten sker
just nu och hur kan kommuner bli bättre på att stötta i denna
förändring?
• Hur kan man som kommun hantera en starkt framväxande
kommersiell idrott och hur detta kan slå negativt mot de svagare
grupperna i samhället?
• Kommunens viktiga roll för att uppnå en jämlik idrottsrörelse
– hur kan vi optimera nyttjandet, fördelning av tider och bidrag
för att bättre uppnå målen?
• Hur säkerställer vi ett helhetstänk i fördelningen så vi inte
missgynnar alla som väljer bort föreningslivet?
• Coronakrisen och idrotten – hur kan vi hjälpa idrottsföreningar
att överleva och hitta nya vägar framåt?
Malin Andersson
Idrottsstrateg
Lidingö stad
Den svenska idrottsrörelsen genomgår sedan länge stora
förändringar i och med samhällsförändringar, nya beteendemönster
och drivkrafter för idrottande och föreningsengagemang. För att
möta upp dessa nya förutsättningar initierade Riksidrottsförbundet
ett stort förändringsarbete, ”Strategi 2025” och mitt i detta
förändringsprojekt drabbas föreningssverige hårt av rådande
pandemi. Hur kan kommuner utveckla sin föreningssamverkan
och stötta föreningarna på ett hållbart och långsiktigt sätt?
Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur man kan
arbeta med föreningsutveckling som går i linje med kommunens
övergripande mål om jämlik hälsa och hur man kan arbeta för
att hjälpa idrottsföreningar att överleva och hitta nya vägar
framåt i denna svåra tid. Malin Andersson har tidigare arbetet på
Riksidrottsförbundet som avdelningschef och ansvarig för strategisk
processledning och stöd för Riksidrottsförbundets medlemsförbund
och deras förflyttning mot målen i förändringsarbetet ”Strategi

2025”. I uppdraget ingick även ansvar för jämställdhetsarbete och
trygghetsfrågor. Malin har även arbetat på SISU Idrottsutbildarna
och Svenska innebandyförbundet. Sedan cirka tre år tillbaka har
hon arbetat med föreningsutveckling på Täby kommun på enheten
Sport och förening och nu under våren har hon gått vidare till ett
liknande uppdrag på Lidingö stad.
12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:30-14:10 EXPERTANFÖRANDE

Så skapas framtidens idrottshall med innovativa
lösningar, volymeffektivitet och flerfunktionalitet som
tillgängliggör idrott och rörelse för fler

• Vad är viktigt för att idrottshallen ska bli den självklara
mötesplatsen och hur skapas ett brett, gränsöverskridande
innehåll där idrott och rörelse är i fokus?
• Tillgänglig rörelse och jämlikt idrottande – hur blir det verklighet?
• Hur kan idrottshallen skapa förutsättningar för livslång
rörelseglädje och stödja föreningsgemenskap som ger trygghet
och sammanhang för fler?
• Idrottshallens viktiga roll för att stärka skolans hälsofrämjande
uppdrag – hur tillgängliggörs den viktiga vardagsrörelsen för fler?
• Ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar – hur skapas en
hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida
miljökrav, skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den
sociala integrationen?
• Hur kan mer kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar med
mer volymeffektivitet och flerfunktionalitet skapa större värde för
både kommun, brukare och byggaktörer?
Daniel Glimvert
Anläggningsansvarig
och Projektledare
Gymnastikförbundet
Niklas Singstedt
Arkitekt och partner
White Arkitekter

Rebecca Rubin
Processledare och
utvecklingsansvarig
stadsbyggnad
White Arkitekter

Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och det behövs hallar
som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. Många av de
idrottshallar som byggs idag ser i stort sett likadana ut som de
gjorde på 1900-talet och det finns därför ett stort behov av att
reformera synen på hur en idrottshall ska utformas. Därför har
Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott (Basketboll-,
Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och Volleybollförbundet)
tillsammans med White arkitekter tagit fram ett koncept för hur
framtidens moderna idrottshall för idrott och skola kan se ut. Under
denna föreläsning kommer du att få ta del av vad som är viktigt för
att skapa moderna idrottshallar som blir självklara mötesplatser
för rörelseglädje och gemenskap och på så sätt bidrar till en ökad
folkhälsa i samhället.
14:10-14:20 KORT PAUS
14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Så utvecklar vi natur- och friluftsområden för stärkt
folkhälsa – året om

• Sambanden mellan fysisk aktivitet och vistelse i naturen för
människors psykiska och fysiska hälsa
• Friluftslyft och naturgrupp – så har vi skapat en
förvaltningsövergripande organisation för att utveckla och
tillgängliggöra friluftslivet för alla
• Så skapas tillgängliga och trygga natur- och friluftsmiljöer för
ökad fysisk aktivitet året om
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• Ny MTB Arena, cykelleder, vandringsleder och nyskapande idéer
– så möter vi det ökande intresset
Birgitta Edin-Westman
Utvecklingsstrateg, Folkhälso- och kompetensenheten
Örnsköldsviks kommun
Mikael Westman
Områdesansvarig,
Kultur- och fritidsavdelningen
Örnsköldsviks kommun
Sedan november 2000 är Höga kusten ett världsarv. Örnsköldsvik
är tillsammans med kringliggande kommuner en del av världsarvet
och dess storslagna landskap som bjuder in till naturupplevelser
året om. Hela tre gånger har kommunen vunnit utmärkelsen
”Årets friluftskommun” och en bakomliggande framgångsfaktor
är en välutvecklad struktur och organisation för natur- och
friluftsutveckling. Ett brett förvaltningsövergripande arbete gör att
friluftslivet och dess förutsättningar tydliggörs och en långsiktighet
skapas i kommunens arbete med att stärka friluftslivet som
intresse gentemot andra vid den fysiska planeringen. Målet
är att friluftsfrågor får en långsiktig, samlad och samverkande
hantering och att alla ska ha möjlighet till nära och tillgängliga
naturupplevelser, samt ett rikt och varierat friluftsliv. Särskilt
fokus ligger på barn och unga, nysvenskar samt personer med
funktionsnedsättning. Dessutom har de utvecklat ett nära
samarbete med både kringliggande kommuner och besöksnäring.
15:00-15:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:20-16:00 PRAKTIKFALL

Framtidens spontanidrottsanläggningar och
aktivitetsytor – så skapas attraktiva rörelsemiljöer i nära
samspel med barn, unga och föreningsliv

• Bakgrund – vilka behov såg vi finnas och varför gör vi denna
satsning?
• Samverkan kring idrott och anläggningar – så har vi riggat
organisationen och skapat en effektiv samverkan över
förvaltningsgränserna och med föreningslivet
• Hur kan vi utmana befintliga normer av dagens rörelseytor för
att möta morgondagens behov och utmaningar? Håller EU/SIS
standarder på att begränsa våra rörelseytor?
• Riskful play – så kan vi bana väg för nytänkande inom
rörelseutveckling och skapa miljöer som triggar leklust och
inspiration till en aktiv livsstil
• Barnkonventionen och utveckling av idrotts- och
fritidsanläggningar – så kan vi arbeta mer specifikt med att
stärka barn och ungas röst och för att tillgodose deras rättigheter
• Så arbetar vi vidare mot målsättningen att göra Vallentuna till
Sveriges rörelse- och motorikstad
Petri Peltonen
Förvaltningschef,
Kultur- och
fritidsförvaltningarna
Vallentuna kommun

Riskful play som ska ge barn och unga större möjlighet att påverka
hur framtidens rörelseytor ska se ut. Riskful Play är en satsning
av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna, Arvsfonden och
Riksidrottsförbundet för att möta barn och ungas behov av rörelse som
triggar leklust och nyfikenhet. Syftet med projektet är att stärka barn
och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap
och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt
självförtroende, samt inspirera dem till att se värdet av att bibehålla
en aktiv livsstil genom hela livet. Riskful Play har lockat experter och
forskare inom olika fält att vilja delta, bland dessa finns experter inom
arkitektur, hälsa och rörelsedesign. När allt står klart kommer parken
vara först i sitt slag, inte bara i Sverige utan i hela Europa.
16:00-16:10 KORT PAUS
16:10-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Så bygger vi innovativa urbana idrottsmiljöer och
anläggningar för den gröna och aktiva staden

• Senaste utvecklingen i Danmark vad gäller idrotts-, kultur- och
fritidsanläggningar – vad trendar just nu?
• Så bygger du för ökad fysisk aktivitet och skapar attraktiva och
jämlika mötesplatser för idrott, kultur och fritid
• Hur tillgodoses användargruppens behov? Metoder för
att få in underrepresenterade grupper i planeringen av
idrottsanläggningar och aktivitetsplatser
• Nya trendsporter inom utomhusområdet – så utvecklar vi nya
anläggningar för att möta det växande intresset av natur- och
utomhusaktiviteter
Oliver Vanges
Utvecklingskonsult
LOA-fonden
Lokale og Anlægsfonden i Köpenhamn stöttar innovativa
byggprojekt inom anläggningar för idrott, kultur och fritid. Oliver
Vanges är utvecklingskonsulent vid Lokale og Anlægsfonden
och en Europas ledande experter vad gäller kultur, fritids- och
idrottsanläggningar. Han är en mycket uppskattad föreläsare om
på ett inspirerande sätt förmedlar hur vi kombinerar arkitektoniska
och funktionella krav för att utforma idrottsanläggningar som
inspirerar till mer rörelse och en mer aktiv livsstil. Under denna
föreläsning kommer du att få ta del av många intressanta exempel
på hur Danmark utvecklar multifunktionella idrottsanläggningar
och aktivitetsmiljöer som bidrar till bättre och mer jämlika
förutsättningar att leva ett aktivt liv.
16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen.

Ahmed Al-Breihi
Projektledare
Riskful Play

När centrala Vallentuna växer satsar kommunen stort på att skapa
fler möjligheter till spontana fritidsaktiviteter i närområdet. På
Snapptunafältet, en stor grönyta i Vallentuna, ska en inbjudande
allaktivitetsyta skapas som lockar till hälsa och rörelse för alla,
oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Samtidigt startar projektet
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DIGITALT BONUSMATERIAL

Att skapa attraktiva idrotts- och fritidsmiljöer i en förtätad stad

• Hur kan vi på bästa sätt möta det växande behovet av ytor och anläggningar för idrott, fritid och kultur när staden växer?
• Så planerar Göteborgs stad för framtidens idrottsanläggningar och aktivitetsytor i en tät storstadsregion – exempel på nya
anläggningar under produktion
Ann-Charlotte Hellman
Fastighetschef, Idrott & förening, Avdelning Fastighet
Göteborgs stad
Det byggs för fullt i Göteborg och konkurrensen om mark är stor. Att bygga nya idrottsanläggningar är ytkrävande och därför
är det viktigt att tidigt i stadsplaneringen se till att tillgång och närhet till ytor för idrott och motion säkerställs. Göteborgs stad
har en ambitiös investeringsplan och strategi för att möta behoven av nya idrottsanläggningar. Många kreativa och nytänkande
anläggningsprojekt är igång där användningen kan effektiviseras och tillgängliggöras för fler. Under denna digitala intervju kommer
du att få ta del av vad som är på gång just nu och hur Göteborgs stad planerar för att skapa ett varierat utbud av idrottsanläggningar
som skapar bättre förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid i den växande staden.

Om Ability Partner

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partners vision är att förbättra individers och
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå
goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier,
konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka
varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp
såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget
utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder.
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang,
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Janne Huttunen
Tel: 08-694 91 00
Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Foto: Lokale og Anlægsfonden
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2021
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 2 september 2021

Se vår allmänna villkor på
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

Boende
Pris konferens – delta på plats i Stockholm

I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.

Anmäl dig senast 7 maj
Anmäl dig senast 18 juni

Ordinarie pris

5.990 kr
6.790 kr
7.490 kr

1.500 kr i rabatt
700 kr i rabatt

Mängdrabatt konferens i Stockholm

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner Part

Pris digital konferens – delta via livestream

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

Anmäl dig senast 7 maj
Anmäl dig senast 18 juni

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Ordinarie pris

4.990 kr
5.790 kr
6.490 kr

1.500 kr i rabatt
700 kr i rabatt

Mängdrabatt digital konferens

Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
Du får ökade kunskaper om strategisk och behovsanpassad idrottsoch anläggningsplanering
Ta del av aktuell forskning kring idrottens roll för social hållbarhet och
en mer jämlik hälsa
Ta del av den senaste utvecklingen i Danmark och aktuella trender just
nu vad gäller idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar
Lär dig mer om hur du arbetar samlat med folkhälsa och idrottsanläggningar
för en ökad måluppfyllelse
Ta del av erfarenheter kring hur du planerar attraktiva friluftsmiljöer som möter olika
målgruppers behov
Lyssna till erfarenheter från utvecklingen av nya multifunktionella
idrottsanläggningar
Möjlighet att lära dig mer om hur den arkitektoniska utformningen av
idrottsanläggningar kan locka till möten och fysisk aktivitet
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Källa:

Konferenskod: OFF1601

ARRANGÖR

