
EMMA JONSTEG 
VD för Utopia Arkitekter och känd 
som en av de mest tongivande 
rösterna i Sverige inom arkitektur 
och stadsplanering. En framgångsrik 
arkitekt som tänjer på gränser och 
som vågar tänka nytt. Dessutom en 
vass och orädd debattör i branschen.

GÖRAN CARS
Professor i samhällsplanering på 
KTH och bland annat ansvarig för 
den världsunika flytten av Kiruna 
stadskärna. Cars har en enastående 
erfarenhet av olika stadsutvecklings-
projekt i Sverige och är en nestor i 
den akademiska världen.

ÖVRIGA MEDVERKANDE:

ANN-CHARLOTTE STENKIL (M)
Kommunstyrelsens ordförande

HÅKAN CULLBERG
Kreativ ledare för Stadsutvecklingsprojektet

1 FEBRUARI KL 13.00 SPARBANKSHALLEN, VARBERG

#02 HAVET - HAMNEN - STADEN

ATT BYGGA STAD!
Hur planerar och bygger man en stad som är nyskapande och 
hållbar – och vacker?
Det är en utmaning som Varberg står inför, just nu!
Välkommen att inspireras av Emma Jonsteg och Göran Cars 
– båda frontfigurer i Sverige när det gäller nytänkande inom 
arkitektur och stadsutveckling.

”All arkitektur ska vara hållbar, ändamålsenlig och vacker”.
Det skulle kunna vara en devis från en modern arkitektbyrå 
men orden skrevs av den romerske arkitekten Vitruvius redan 
på 10-talet före Kristus. Två tusen år senare är hans ord mer 
aktuella än någonsin, speciellt i Varberg!

Här ska nämligen staden växa mot havet. Den helt nya stads-
delen Västerport kommer byggas på mark som i över hundra 
år upptagits av bangård och hamn. 
Förutsättningarna är unika och möjligheterna enorma. 

Varberg har ambitionen att bli en förebild när det gäller stads-
utveckling.

För att detta ska bli verklighet krävs de egenskaper som for-
muleras i Vision Varberg 2025: nytänkande, framåtanda, kun-
skap och mod. Egenskaper som våra inbjudna föredragshållare 
båda besitter i allra högsta grad.

Till Varberg Sessions #02 bjuder vi in betydelsefulla aktörer 
inför Varbergs framtida förvandling. Utöver Emma Jonsteg och 
Göran Cars medverkar under dagen också kommunstyrelsens 
ordförande Ann-Charlotte Stenkil samt Stadsutvecklingspro-
jektets kreative ledare Håkan Cullberg. Mark Isitt, journalist 
och författare med arkitektur och stadsplanering som specialitet, 
är dagens moderator. 

Varmt välkommen!

TIDER
13.00 Mingel
13.30 Inledning
14.00 Göran Cars
15.00 Emma Jonsteg
15.50 Samtal & Frågor
ANMÄL DIG via e-post till asa@marknadvarberg.se 
senast den 19 januari 2016. 
VILL DU VETA MER? Kontakta gärna 
Håkan Cullberg. Tel. 0708-75 89 61

MODERATOR: MARK ISITT


