Inbjudan till årsmöte och mini-seminarium:

Kollektivtrafik och regionutveckling
Vilka dynamiska effekter kan vi vänta oss - och var?
Storgatan i Nossebro,
foto: Panoramio

Satsningarna på kollektivtrafik i Västra Götaland kommande årtionden är en förutsättning för att
visionen om ”Det goda livet” i Västsverige skall kunna förverkligas. På många platser blir den ökade
tillgängligheten till regionkärnan och andra kärnor så avsevärd, att det är rimligt att spekulera i stark
inflyttning och nybyggnation.
Andra av regionens kommuner är emellertid inte i den gynnsamma situationen att befolkningen ökar.
De ligger inte på huvudstråken mot regionkärnan eller har inte de fördelar av havsnära läge som också
gynnar utvecklingen i demografiskt hänseende.
Genom seminariet söker FFS belysa regionala olikheter i förutsättningar och därmed få till stånd en
allsidig diskussion om den nya ekonomiska geografin, regionförstoring, investeringar i transportinfrastrukturen, förtätning av kärnor och om vilken roll samhällsplaneringen har i allt detta.
Välkommen att lyssna och delta i samtalet!

Tid:

Tisdagen den 22 januari 2013, kl 16:00-19:30
Program, se baksidan

Plats:

Ljusgården, ÅFs kontor (f d Navigationsskolan), Kvarnbergsgatan 2

Anmälan:

Sker med e-post till ffs.vast@gmail.com
Först till kvarn... (seminariet är kostnadsfritt)

Arrangörer:

Föreningen för samhällsplanering,
lokalföreningen i västra Sverige
VÄLKOMMEN!

Lars Pettersson, forskare i nationalekonomi vid
Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Lars ägnar särskild uppmärksamhet åt dynamiska
prestanda på regionala- och lokala bostads- och
arbetsmarknader. Lars har nyligen genomfört en
studie för CEnSE (Center for Entrepreneurship and
spatial Economics) om Götalandsbanans effekter.
Se http://hj.se/download/18.5ac8a8541355365d
64f80005300/1329223202497/TTP-projektet++Lars+Pettersson.pdf
Leif Blomqvist, ordförande i Västtrafik, Västra
Götaland
Leif är Regionråd i regionfullmäktige och regionstyrelsen samt ordförande i Västtrafik. Han är den
västsvenske politiker som har störst ansvar för
arbetet med såväl ny regional som nationell plan
för transportinfrastrukturen. Leifs betydelse för
det nu aktuella Västsvenska paketet kan heller inte
överskattas.

Program
16.00

Välkommen - mingel och smörgås
Anna Stenlöf, Ordförande FFS, Lokalföreningen för västra Sverige

16.15

Årsmötesförhandlingar, FFS Väst

17.15

Kaffe och bensträckare

17.30

Regionförstoring i ett Västra Götalandsperspektiv
Leif Blomqvist, Ordförande Västtrafik

18.00

Dynlok-modellen - vad kan den säga?
Lars Pettersson, IHH, Jönköping

18.45

Diskussion
Passa på att tala med Leif och Lars om framtiden

19.30

Avslutning

20.30

Avslutning

Plats:

Ljusgården, ÅFs kontor (f d Navigationsskolan), Kvarnbergsgatan 2

