
INBJUDAN  Mingelkväll 5 april                           

Vårkonferens i Eskilstuna  6-7 april 2017 

Eskilstuna växer! Kom och gör 
StadsEvolution* med oss.

Läs mer om vad som är på gång, anmälan och hitta länkar till våra leverantörs- och 
samarbetspartners mm på www.sverigescentrumutvecklare.se 
Följ oss på Facebook - Sveriges Centrumutvecklare

Varmt Välkommen till 
Sveriges Centrumutvecklares årskonferens!  

Konferensen går av stapeln i Eskilstuna, en av Sveriges snabbast växande kommuner. 
I Eskilstuna vill man skapa en attraktiv, miljösmart, sammanhållen och levande stad. 

Vi besöker Sveriges första återbruksgalleria Munktellstaden, 
där kulturarv blandas med nya bostäder, badhus och ny arena. 

Du får följa med på Eskilstunas resa med nytt torg samt ombyggnationen av stadens 
gågata med inspiration av BID-modellen.  

Låt dig inspireras av föreläsare som presenterar aktuella projekt och 
resonerar kring centrumutvecklarens utmaningar! 

Ladda batterierna, samla inspiration och få kunskap under ett par dagar 
tillsammans med kollegor från hela Sverige!



Ladda batterierna, samla inspiration och få kunskap under ett par dagar tillsammans med kollegor från hela Sverige!

Medlemspris
(exkl. hotell/transport t/r)

2495 kr
exkl. moms för båda dagarna

(icke medlem betalar 3495 kr)

Sveriges Centrumutvecklares 
årskonferens!  

Mingelkväll med buffé, 2-dagars konferens 
inklusive fika, lunch och bankett 

Logi & 
Resa
 

Boende bokas av dig själv 
och betalas vid ankomst.

Logi  
Clarion Hotel Bolinder Munktell     
Munktellstorget, Portgatan 3, 633 43 Eskilstuna
Telefon: 016-16 78 00
Pris: enkelrum1050:-/dubbelrum 1250:- 
       inklusive moms   
Ange ”Sveriges Centrumutvecklare” vid 
bokning.  
Pris och logi garanteras vid bokning senast 
10 mars 2017.
 
Resa  
• Från Arlanda Flygplats 141 km 
• Från Bromma Flyplats 112 km
• Bil: 
   E20, Avfart 132, rakt fram i 3 rondeller 
   avsluta med att ta första avfarten i nästa 
   rondell in på Strandvägen.  
• Gångavstånd från busstation: 
  1,5 km (20 min)
• Gångavstånd från tågstation: 
  1,1 km (15 min)

Anmälan 
 

Anmälan är bindande, avbokningar 
efter 5 mars debiteras full avgift.  
Anmälningsavgiften faktureras av 

föreningen till er.  
För anmälan: 

sverigescentrumutvecklare.se  

För mer 
information

 
Vid frågor kontakta gärna:

Stefan Nygren, vice ordf. Sveriges 
Centrumutvecklare

stefan@avancemang.nu
070-243 69 00



Vi utvecklar 
morgondagens 
 mötesplatser

info@sverigescentrumutvecklare.se www.sverigescentrumutvecklare.se Sveriges Centrumutvecklare

Nationella & 
Regionala nätverk 

Kunskap & Utbildning

Konferens & 
Evenemang

Personligt medlemskap 
& Medlemsförmåner  

ErfarenhetsutbyteMentorskap

PROGRAM

Onsdag 5 april
19.00-23.00 Mingel på Clarion Hotel Bolinder  
        Munktell, kvällsbuffé ingår (ej dryck)
                  
Torsdag 6 april 
09.00-09.20 Registrering, kaffe & smörgås.  
          Konferensen hålls på Clarion Hotel           
        Bolinder Munktell   
09.20-09.30 Marlene Hassel, ordförande Sverige 
        Centrumutvecklare öppnar 
        konferensen  
09.30-09.45 Välkommen till Eskilstuna! 
        Sarita Hotti ordf. Stadsbyggnads- 
        förvaltningen 
09.45-10.30 Agoras vision i små och medel  
        stora städer 
        Wilner Andersson VD, Agora
10.30-10.45 Förmiddagskaffe samt telefontid 
10.45-11.30 Tillsammans för utveckling! 
        Niklas Edmark, Näringslivsenheten
        Driva business i det offentliga  
        rummet - Pernilla Lindström, 
        Stadsbyggnadsförvaltningen 
11.45-12.00 Buss till Sundbyholms slott 
12.15-13.00 Lunch, Sundbyholms slott 
13.10-13.20 Buss till ReTuna Återbruksgalleria 
13.30-14.00 Bakom kulisserna i Sveriges 
        smartaste galleria, ReTuna 
        Anna Bergendal, Centrumledare 
14.15-14.30 Buss till Fristadstorget 
14.30-15.15 Fristadstorget – mötesplatsen nr1  
        Ann Segelborg, Koordinator Fristads-
                   torget
        Kungsgatan – ett samverkans-
        projekt. Anders Enesved, enhetschef  
              Stadsbyggnadsförvaltningen  
15.25-15.45 Eftermiddagskaffe, Bolinder hotell 
15.45-16.30 ”Världskapsmästare”         
         - Kundupplevelsen är du 
         Peter Paunovic, VD Novus kunskap  
16.30-16.45 Sträck på benen samt telefontid
16.45-17.30 Årsmöte i Riksorganisationen
        Sveriges Centrumutvecklare 

19.00-20.15 Förmingel på Eskilstuna ölkultur 
        www.eskilstunaolkultur.se 
        Presentation av våra nya leverantörs- 
         partners
20.30-23.00 Bankett på Biff  Grill&Bar 
        www.biffgrill.se

Fredag 7 april 
09.30-10.15 Från köpcentrum till upplevelse-
        centrum. Rikard Bender, VD Väster 
         port Galleria 
10.15-10.30 Förmiddagskaffe m frukt, telefontid 
10.30-11.15 Utveckling av Eskilstuna och 
                   Munktellstaden 
        Marianne Hagman Förvaltningschef   
        Stadsbyggnadsförvaltningen 
11.15-11.30 Sträck på benen samt telefontid 
11.30-12.15 Rundvandring i Munktellområdet 
12.15-12.45 Ett år som Årets centrum- 
        utvecklare - Per Eriksson  
12.45-13.00 De tre nominerade till 
        Årets Centrumutvecklare 2017 
        tillkännages  
13.00-13.15 Paus  
13.15-14.00 Ordförande i Sveriges Centrum- 
                   utvecklare avslutar konferensen, med 
                   information och intryck  
14.00           Utdelning av lunchpåse
 
        Välkommen!

Anmäl dig innan den 6 mars för att vara garanterad logi!Låt dig inspireras av föreläsare som presenterar aktuella projekt och resonerar kring centrumutvecklarens utmaningar!



Bli medlem i Sveriges största och 
enda nätverk för centrumutvecklare!

Medlemsnytta – vad får jag som medlem 
•  Nätverket i Sveriges enda centrumutvecklareförening
•  Påverkan och möjlighet att utveckla vår yrkeskår
•  Medlemmarnas kontaktuppgifter
•  Nyhetsbrev
•  Information via sverigescentrumutvecklare.se
•  Inbjudan till vår- och höstkonferenser samt 
    till våra samarbetspartners olika arrangemang 
•  UCM* - Utbildningspaket med rabatter på upp till 

 5000 kr. * Urban Centre Management
•  Hotellrabatter
•  Aktuell information om vad som händer i branschen
•  Rabatt på prenumeration på branschtidningen Market     
   och dess produkter
•  Tillgång till rapporter, statistik och artiklar
•  Tillgång till aktuella marknadsundersökningar 

Vem riktar sig konferensen till? 
På alla köpcentrum, stadskärnor, tätorter, stadsdelscentrum 
och andra mötes- och handelsplatser behövs funktionen för 
att förena de olika ägarnas intressen.
Titeln kan vara centrumutvecklare, centrumledare, stads-
kärneledare, cityledare, centrumchef eller affärsutvecklare 
och alla dessa personer samlar vi inom den rikstäckande 
föreningen Sveriges Centrumutvecklare. 

Vi är även stolta att medverka i: 
•  Almedalen i samarbete med Svenska Stads- 
   kärnor, Svensk Handel och fastighetsägarna
•  UCM – Urban Center Management 
 - utbildningar för vår yrkeskår
•  Sweden Urban Arena i samarbete med 
   NCSC (Nordic Council of  shoppingcentres ) och   
   Svenska Stadskärnor
 

Hur blir jag medlem?  
Medlemsansökan finns på vår hemsida. 
Har du några funderingar kontakta gärna vår 
ordförande Marlene Hassel. 
Mail: ordforande@sverigescentrumutvecklare.se 

Varför är vårt nätverk viktigt?
Som centrumutvecklare är man ofta ensam på sin
ort eller handelplats, vilket gör kollegorna runtom i 
Sverige viktiga för att utbyta kunskap, erfarenheter och 
stötta varandra.

Läs mer om vad som är på gång, anmälan och hitta länkar till våra leverantörs- och 
samarbetspartners mm på www.sverigescentrumutvecklare.se 
Följ oss på Facebook - Sveriges Centrumutvecklare


