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Falun Borlänge-regionen växer och det medför
stora utmaningar men också stora möjligheter.
Är du intresserad av hur det privata och det
offentliga kan samverka för att skapa bättre
förutsättningar för den växande staden? Tilltalas
du av en hållbar framtid? Om så är fallet ska du
inte missa vår exklusiva livesändning om framtidens
Falun Borlänge-region. Vad är en attraktiv stad?
Är den hållbara staden möjlig och hur gör man
i så fall för att bygga den? Dessa frågor och
många fler kommer att diskuteras tillsammans
med en rad intressanta gäster från näringslivet,
akademin och politiken under ledning av
våra programledare Julia Tollin och Göran Cars.
Förhoppningsvis lämnar du livesändningen
med nya idéer och tankar kring hur vi som
samhälle kan ta oss framåt i rätt riktning.
Så sätt dig bekvämt, avboka veckoavstämningen,
ladda upp med en kaffe och följ livesändningen via
knappen nedan:

Onsdag 30 september
kl 09:00-10:00

LIVE
Göran Cars är professor i samhällsplanering och
miljö vid tekniska högskolan i Stockholm. Hans
professionella intresse är riktat mot stadsutveckling.
Ett särskilt intresse är riktat mot samspelet mellan
olika aktörer i planeringsprocessen. Detta intresse
inkluderar frågor om förhandlingar som metod
för beslutsfattande och förutsättningar att
utveckla värdeskapande processer.
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Julia Tollin är retorikkonsulten som brinner för
samhällsutveckling och effektiv kommunikation.
Hon har en bred erfarenhet av programledning,
kommunikationsuppdrag och utbildningar
till högskolor, företag och ideella organisationer.
Julia intresserar sig speciellt för hur ett entreprenöriellt
förhållningssätt kan driva utveckling och lösa problem.

