KALMARSUNDSVECKAN2018

Framtidens samhälle
– smart och hållbart
Klicka här för att anmäla dig

Hur planerar vi för framtidens samhällen? Framtidens digitalisering öppnar upp portarna till
helt nya lösningar och behov. Hur nyttjar vi tekniken för ett samhälle med människan i fokus?
Kom och lyssna till Ateas branschledande IT-inspiratör, praktiska exempel från Kalmar
Energi om Internet of Things och lyft blicken när WSP:s och Skanskas ledande hållbarhetschefer beskriver hur samhällsbyggande i samverkan kan bidra till att uppnå social inkludering
och slå knockout på klimatarbetet.
På eftermiddagen dyker vi ner i stadens blåa och gröna utveckling - KSRR bjuder på framtidens
källsortering och fastighetsnära insamling medan Kalmar Vatten serverar Kalmars framtida vattenförsörjning och Sveriges bästa stadsnära avloppsreningsverk. Länsstyrelsen summerar sedan
vikten av blåa och gröna ytor i staden.

Se hela vårt program och alla
gäster på vår hemsida:
www.kalmarsundsveckan.se

30/8 klockan 9:00-15:30
Plats: Stortältet på Stortorget

9.00

Frukost

9.30

Digitalisering och AI, hot och möjligheter
– Peter Falk, chef innovation & affärsutveckling, Atea Sverige AB
Se in i digitaliseringens spåkula och tjuvkika på framtidens fantastiska lösningar.

10.10

IoT-Kalmar (Internet of Things) – Staffan Larsson, marknadschef, Kalmar Energi
Internet of Things, ”Sakernas Internet”, beskrivs som en av de stora framtida möjlig
heterna i det allt mer digitaliserade samhället. I Kalmar kan nu alla spännande
lösningar äntligen lämna ritborden och bli verklighet!

10.40

Mingelfika

11.00

Vägen mot en klimatneutral samhällsbyggnadssektor 2045
– Maria Brogren, hållbarhetschef, WSP Sverige AB
Giganterna inom byggsektorn slår fast färdplanen: cirkulär ekonomi i kombination
med samverkan och innovation ska ge noll klimatpåverkan.

11.25

Stadsutveckling med människan i centrum – Alexandra Laurén, vice VD, Skanska
Genom socialt engagemang och tidig involvering i stadsutvecklingen vill vi skapa ett
mer inkluderande och hållbart samhälle.

11.50

Genusspanarna grillar talarna

12.00

Mingellunch och paneldebatt ”Så bygger vi Kalmar smart och hållbart”
Deltagare: WSP, Skanska, Johan Persson (S), Christina Fosnes (M),
Mimmi Brandén (förskolepedagog) och Genusspanarna

13.00

Framtidens källsortering och fastighetsnära insamling - Jan Fors, förbundsordföran
de KSRR och Per Nilzén, kvalitetssamordnare Avfall Sverige
Det ska vara lätt att göra rätt i framtidens Kalmar – avfallssortering nära dig!

13.30

Framtidens vatten i Kalmar –  Thomas Bergfeldt, VD, med experter.
Kalmar Vatten bjuder på framtidens vattenförsörjning: Kalmarsundsverket
– Sveriges bästa reningsverk och hållbar dagvattenplanering.

14.10

Bensträckare

14.30

Vi behöver Naturen, Naturen behöver oss
– Per Markus Jönsson och Helena Lager, Länsstyrelsen
Grönt är skönt och även livsviktigt. Kom, lyssna och diskutera hur vi främjar grönska
och biologisk mångfald i vår samhällsplanering och hur det även gynnar folkhälsan.

15.10

Paneldebatt ”Så utvecklar vi Kalmars gröna och blå ytor”
Deltagare: KSRR, Kalmar Vatten, Länsstyrelsen, Johan Persson (S),
Christina Fosnes (M) samt Genusspanarna

15.30

Slut för dagen

