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Konferensen startade med ett välkomnande av Helena Starfelt, Katti Hoflin och Ingrid Guldbrand som
kom från näringslivet, kultur och länsstyrelsen.
Björn Ohlén beskrev bakgrunden och syftet med projektet. Han ansåg att kulturen var blodomloppet
och att platsutveckling är att jobba tillsammans.
Sedan var det forskaren Lars Lindkvist tur att presentera ett antal projekt som folk hade lyckats med.
Han har även skrivit boken ”Avtryck”. Som handlar om självförverkligande och en livsstil om en stark
önskan om att göra avtryck och att ge tillbaka till samhället.
Och för att nämna några så var det Vandalorum i
Värnamo som bygger ut sin verksamhet. Ett Museum
för konst och design som tre nyckelpersoner Hamrin,
Liljedal och Svenstig har möjliggjort på grund av
deras extra finansiering.
Hishult strax intill Laholm där har det utvecklats en
konsthall som Maria Schad har ritat och drivs av Kjell Åke Gustafsson. Konsthallen erbjuder foto,
måleri, Kurbits, origami och glas o neonutställningar. De
har över 300 rododendron blommor i parken. De erbjuder
även en gästgivargård med hotellrum i personlig karaktär.
Lina Bjerke lyfte platsers attraktivitet och kvaliteter. Här
finns det undersökningar gjorda med de är bara
genomförda i städer så landsbygden är lite avglömd. Att
folk normalt inte flyttar på sig så mycket. De kan göra en
sväng ut i periferin mellan 20-35 års men sedan
återkommer de till sin hemort. Kan bero på nätverket när
det gäller att familj och barnpassning av nära anhöriga. Annars handlade hennes presentation mest
om statistik, vilket var intressant också.
Svante Karlsson pratade om 100 meters rutor i stället för kommungränser och vem som har
inflytande om platsens utveckling. Är det självklart att det alltid måste vara kommunen?
Bo Öhrström berättade om Faktor X. En förstudie om förutsättningarna finns för att skapa en hållbar
utveckling, stadskvalitet och kultur. Det finns ett ökat behov av att utveckla attraktiva livsmiljöer för
att locka nya till bosättning.
Björn Ohlén fortsatte sedan med att beskriva modellen
BID som erbjuder en professionell och strukturerad
samverkansmodell när det gäller stadskärnor. Den
bygger på förtroende mellan offentliga och privata
sektorn som strävar efter att skapa tillväxt på lokala
platser. De jobbar efter en nulägesanalys i ett avgränsat
geografiskt område med mera.

Sedan fick vi en presentation från olika delar av personer från hela Västra Götaland om vad de hade
åstadkommit. Handlarens dag som firas en gång om året. Eller billigt byggande av småhus i Uddebo.
Limmareds roligast lekplats. Det här är den största satsningen i Limmared sedan Glasets hus
byggdes ...

Magnus Lindgren före detta polis och numera
generalsekreterare berättade om stiftelsen ”tryggare
Sverige”. Om att brottsligheten går att påverka med
brottförebyggande åtgärder vilket kommunen ansvarar
för. Det är inte dyrt att förebygga brott där ett års
långsiktig samhällskostnad av gatuvåld kan kosta upp
till 200 miljoner kronor i en större kommun. Eftersom
otryggheten har ökat i en del storstäder undviker
många invånare att befolka den offentliga miljön som
då ger till följd att det blir en del ödsliga platser som
ingen vill vara i.

Sammanfattning: Konferensen var trevlig och lokalen var ljus och fin. Förtäringen under dagen höll
hög kvalitet. Det var många fina och intressanta talare på agendan.
Vid tangentbordet har Månika Sager suttit.

