
Bli vår
PARTNER
Föreningen för Samhällsplanering – FFS – är en viktig aktör för planeringens 

och stadsutvecklingens förnyelse. Vi är en ideell, politiskt oberoende organisa

tion som sprider kunskap, väcker debatt och skapar möten mellan samhälls

planeringens olika aktörer.

Vi utökar nu exponeringen i våra olika medier och vill därför erbjuda fler företag 

och organisationer att bli våra samarbetspartners. Genom att vara synlig i våra 

fora når man professionella planerare, politiker, företagare, forskare och stude

rande inom samhällsplaneringens breda spektra.

Vårt koncept – som vi hoppas är intressant för Er – kallar vi FFS Partner.
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PLAN 1 – 2012

NR 1 – 2012
temA gestALtNiNg: VAd äR LANdscAPe URbANism?, tA VARA På LjUset, tRAfikPLANeRiNg 

med stAdskVALiteteR, gestALtNiNg AV offeNtLigA miLjöeR, RUmmets iNNoVAtiVA  

kapacitet • trygghet och säkerhet i tunnelbanan • planering i landsbygder  

• aktuell plan: estö, nynäshamn

Svensk samhällsplanering står inför stora och nya utmaningar. Hur möter vi en 

ökande internationalisering med skarpare konkurrens mellan regioner? Hur ska 

ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling hanteras i praktiken? Vad  

betyder dessa och andra utmaningar för samhällsplaneringen och dess aktörer? 

Föreningen för Samhällsplanering – FFS – är organisationen för den som har 

intresse av planeringen för framtidens boende och arbete, infrastruktur, miljö, 

lokal och regional utveckling samt stadsbyggnad. Vi finns för den som vill vara  

i framkant och möta framtidens utmaningar. 

FFS bildades 1947 i samband med att Sverige fick en ny lagstiftning för plane  

ring och bostadspolitik. FFS arbetar nationellt och regionalt. Vi driver frågor 

om professionell utveckling. Vi arrangerar mötesplatser, studieresor och andra 

aktiviteter. Föreningen arbetar genom sex lokalavdelningar, tidskriften PLAN och 

digitalt med hemsida, blogg, nyhetsbrev mm. 

Vi är idag cirka 1 000 aktiva planerare i föreningens medlemskap men vi når ut  

till betydligt fler genom alla våra aktiviteter.

Föreningen för
Samhällsplanering FFS

Allt om föreningen hittar du på 
www.planering.org



Intresserad av 
FFS PARTNER?
Kontakta vårt kansli för information
E-post: partner@planering.org
Telefon: 076-418 78 99 
www.planering.org

Som FFS Partner erbjuds  
organisationen en tydlig exponering  

i FFS medier

Enskilda organisationer kan teckna en vanlig  
prenumeration på PLAN inklusive e-postinformation 

om lokala mötesplatser för 1 200 kr/år

FFS Partner Plus (max 4 per år)
Logotyp plus länk på www.planering.org och på Planeringsbloggen

Logotyp på PLAN:s föreningssida i varje nummer

En helsidesannons på PLAN:s baksida 

Fem prenumerationer på PLAN

Ett exemplar av Plan International

God exponering av platsannonser i ePLAN som lanseras år 2013

20 000 kr/år

FFS Partner
Logotyp plus länk på www.planering.org och på Planeringsbloggen

En halvsidesannons i PLAN

Två prenumerationer på PLAN

Ett exemplar av Plan International

God exponering av platsannonser i ePLAN som lanseras år 2013

10 000 kr/år
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PLAN 4 – 2011

NR 4 – 2011
temA tRAfikiNfRAstRuktuR: åtgäRdsvAL i tRAfikPLANeRiNgeN, Ny fysisk PLANeRiNgs

process, bebyggelsestruktur och transporter • premiär för studentkorrar i 

nacka och göteborg • längre sommar med planering • planering för oss äldre  

• aktuell plan: värdeplanerat – exemplet varvsstaden • debatt: slussens nya  

tRAfikbRo och estetikeN


