
Under en serie möten lägger vi grunden for

Ett kvalitetsprogram fiir Nackas norra kust

Program for Möte I

Från DanvikstuU fiA Kvarnholmen
- vi utgår fran platsen

Mötesledare är Erik Langby, kommunalråd, Nacka kommun

08.30 - 08.45 Inledningsanfiirande
Erik Langby

08.45 - 09.15

Pluts
Datum

09.15 - 10.00

10.00 - 10.20 Kaffepaus

11.20 - 11.00 Den svenska staden, fortsättning

11.00 - 12.00

Danvikshem (Samlingssalen), Danvikshemsvägen, Nacka
Onsdagen den22 april 1998

Ett gemensamt kvalitetsprogram
- om mötesseriens syfte, innehåll och uppläggning

Håkan Jersenius, civilingenjör, Småstaden Arkitekter AB

Den svenska staden
- om stadens framväxt sedan industrialismens genombrott

och dess nuvarande uppbyggnad och struktur
Håkan Jersenius

Nackas själ
- om norra kustens karaktär och historia

Jan B e r t i I S chn e I l, I änsantikvarie, Kulturmilj ö enheten,

Länsstyrelsen i Stockholms län

12.00 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.15

14.15 - 16.00

Skärgården i staden
- om natur och landskapsbild

P er Söderblom, landskapsarkitekt LA&
Soderblom & Palm, ett foretag inom Jacobson & Widmark AB

Detta är Nackas norra kust
- vi diskuterar platsens uppbyggnad, struktur och andra

forutsättningar
Grupparbete

Ett arv att ftrvalta
- om platsens kvaliteter

Paneldiskussion med
Jan Bertil Schnell, Per Soderblom och Anders Wahlgren, filmare
och arkitekt

16.00 - 17.00



.@ Nacka
Kommun

Anmctlan tillfArsn mötut i serien

Ett kvalitetsprogram för Nackas norra kust

Välkommen till det lorsta mötet i en serie möten som syftar till att ge ett bra underlag for
utarbetandet av ett kvalitetsprogram for Nackas norra kust. Mötena har karaktären av arbetsmöten
dar deltagarna diskuterar och ger forslag som dokumenteras skriftligt. Inbjudna gäster belyser
Nackas norra kust utifrån olika infallsvinklar. Deras uppgift är att inspirera och dela med sig av sin
kunskap. Tanken är att mötesserien utifrån en bred ansats ska leda fram till att deltagarna genom
gemensamt arbete ska komma fram till en konkret och användbar grund for det fortsatta arbetet.
Eftersom arbetsmetoden till stor del bygger på att deltagarna fär gemensamma referensramar,
utbyter erfarenheter och tillsammans skapar resultatet är det viktigt att delta i samtliga möten.
Mötena bygger på varandra.

Vi borjar med att undersöka, lära känna och beskriva denna karaklärstarka plats. Med denna
inbjudan floljer material som är bra att studera infor det forsta mötet.

På mötet deltar bland andra Anders Wahlgren som genom sina filmer om Stockholm har givit sin

engagerande och personliga syn på staden. Titta därlor gärna på hans film "Staden i mitt hjärta"
som visas päTYZ,lördagen den 18 april klockan 15.00. Du är också välkommen att gratis se denna
film samt filmen om Gamla Stan, "En kluven stad", på filmfestivalen "Stockholm i filmen". Filmerna
visas på Medborgarhusets biograf, Medborgarplatsen i Stockholm, söndagen den 19 april klockan
14"00.

Anmdlan Namn

Jag anmäler mig till
Möte 1, i mötesserien-
Ett kvalitetsp ro gram för
Nackas Norua kust
onsdagen den22 april 1998

Anmcilan cir bindande och skall vara oss

tillhanda senast måndagen den 20 april 1998

Deltagarna bjuds på lunch och kaffe.

Det går också bra att faxa
till 08 - 718 94 54

eller e-post: gisela.tibblin@nacka. se

eller tel: 7T8 94 74, Kristina Lindahl

Tel.dagtid

Telefax

Sänd blanketten till
Miljö & Stadsbyggnad
Granitvägen 15

13I 81 NACKA

Adress


