
 
 

 

FFS lokalavdelning Stockholm – Mälardalen  
 

- Föreningen för samhällsplanering är Sveriges största kunskapsnätverk för 
samhällsplanerare och branschintresserade. Inom lokalföreningen vill vi stimulera till 
idé- och erfarenhetsutbyten, sprida kunskap och väcka debatt. Varmt välkommen till 
våra mötesplatser! 

  

 
Inbjuder till 

 
ÅRSMÖTE och mötesplats 2019:  
Tema Skärholmen/Kungens kurva- en ny regional kärna! 
Värd för kvällen: Temagruppen / FFS 
 
När? Torsdag den 7 februari kl. 17.30 – 20.00 
Plats: Temagruppen, Hantverkargatan 25, Stockholm 
 
Den 7 februari ses vi hos Tema arkitekter på Hantverkargatan i Stockholm, och kommer under 
kvällen att få höra representanter från Tema, Huddinge kommun och Stockholms stad berätta om 
det pågående arbetet med utvecklingen av Skärholmen och Kungens kurva. 
 
Kungens kurva är i färd att utvecklas från Skandinaviens största handelsplats med närmare 30 
miljoner besökare per år till en levande stad med 3500 nya bostäder, skolor och utökad 
service. Stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen drivs inom Skärholmens 
stadsdelsnämndsområde, med ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas.Dessutom behövs 
fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En 
viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Tillsammans är de 
bägge projekten en utpekad regional stadskärna, som gemensamt arbetar för att minska barriärerna 
mellan områdena och låta staden växa samman över kommungränserna! 
 
 

Program 
17.30 Mingel med lättare mat och dryck. Ta med dina idéer om evenemang inför 2019! 
18:00-19:00: Föredrag av Tema arkitekter, Huddinge kommun och Stockholms stad.  
19.25: Paus 
19:30 Årsmöte - året som gått och det nya som kommer- 2019 med FFS Stockholm Mälardalen! 
 
 
 



 
 
 
Medverkande under kvällen 
Johanna Rosvall och Johanna Wadhstorp, Tema 
Sandra Bratt och Jonas Ellenfors, Huddinge kommun 
Elin Henriksson, Stockholms stad 
Sophie Giers Arekrans och Stina Bäckström, styrelsen FFS Stockholm Mälardalen 

 

Dagordning årsmöte: 
  
Enligt föreningens stadgar, § 8, ska lokalavdelningens årsmöte genomföras enligt följande dagordning:  

1. Val av ordförande vid mötet  
2. Val av sekreterare vid mötet  
3. Val av två justerare av mötets protokoll  
4. Styrelsens verksamhetsberättelse   
5. Val av ordförande  
6. Val av övriga styrelseledamöter  
7. Val av valberedning  
 
 
  



 
 

Verksamhetsberättelse 2018  

Medlemmar 
Vid utgången av 2018 hade lokalföreningen 441 medlemmar enligt uppgifter från kansliet.  
 

Styrelsen  
Följande personer har varit styrelsemedlemmar under 2018 

 

Stina Bäckström, Stockholms stad (ordförande) 

Kathrin Nordlöf, Sundbybergs stad 

Michaela Woltter, Huddinge kommun 

Jonas Levin, Upplands Bro kommun 

Ylva Preutz Papantoni, Tyréns 

Ena Cupina, Tyréns  

Eddie Lundgren, Strängnäs kommun 

Sophie Giers Arekrans, Huddinge kommun 

Annie Bartos, studentrepresentant (Uppsala universitet) 

Frank Strand, Sharing Capabilities 

 

 

 
Bild från styrelsens möte på Tekniska Nämndhusets takterrass i april 2018 

 

 

 



 
Styrelsens utgångspunkter och arbetssätt 

Syftet med FFS verksamhet är:  
• Sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel. 
• Verka för en sakkunnig behandling av såväl tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. 

 
För att nå dessa syften ska föreningen: 

• Utge tidskriften PLAN. 
• Tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenhet och få del av aktuell kunskap.  

 

Styrelsens arbetar helt ideellt. Vi tillämpar några tumregler för vårt arbete med att ordna mötesplatser för 
medlemmarna:  
 

Alla behöver inte vara med jämt: Engagemanget hos olika personer i styrelsen kan variera över året. Det som 
beslutas av styrelsen genomförs av styrelsen. 
 

Vi bildar team med avgränsade uppdrag: För varje mötesplats bildar vi en arbetsgrupp, som ansvarar för 
planering, infosspridning, arrangemang och dokumentation. 
 

Vi bidrar till den röda tråden inom FFS: Vi omvärldsspanar, delar med oss och bidrar till FFS nationellt och till 
PLAN. 

  

Vi skapar möten med utrymme för samtal: Varje mötesplats bidrar till att medlemmarna kan utbyta idéer och 
erfarenheter 

 

Vi samarbetar med andra: Vi ordnar mötesplatser tillsammans med andra organisationer, akademin, 
studenter, offentliga organ, företag och FFS-partner. 

 

Verksamhet i lokalföreningen  

Mötesplatser  
Styrelsen har bjudit in till sju mötesplatser- vår lokala benämning på de evenemang vi ordnar i 
lokalföreningens regi, under verksamhetsåret 2018, i samarbete med en rad företag, organisationer 
och kommuner:  
 

Planera och digitalisera 10 april 
I april bjöd föreningen in till mötesplats hos Sveriges Kommuner och Landsting, där vi lyssnade till 
SKLs Christina Thulin och Trafikförvaltningens Karolina Pamp Sandgren, som berättade om 
digitaliserad samhällsplanering. Från SKL fick vi en spaning på hur kommuner och landsting i vårt 
avlånga land rustar sig och arbetar med digitalisering, och fick höra om vilka möjligheter och 
utmaningar som finns vid denna omdaning. Trafikförvaltningens trendspaning fokuserade föga 
förvånande på transport och resvanor i en digital vardag, där vi fick veta mer om kombinerad 
mobilitet och ”mobility as a service”. 
 

Vårvandring i Annedal 
I maj träffades en promenadsugen grupp i nybyggda Annedalsområdet, där vi fick lyssna till Daniel 
Larsson från Urban Minds, som varit involverad som planarkitekt i projektet, när han guidade oss  
 



 
 
 
genom arkitektur och struktur i en försommargrön ny stadsdel. Mötesplatsen avslutades med en 
uppskattad afterwork på Signalfabriken i Sundbyberg, 
 

AW med quiz 22 augusti 
I slutet på augusti var det dags att starta upp igen efter en skön och varm sommarledighet, och vi 
samlades då på Scandic Continental där vi bokat in en AW med quiz. Det var andra året i rad som 
lokalföreningen genomförde denna aktivitet, men nytt för 2018 var att vi fick sällskap av våra vänner 
på Trafiktekniska föreningen. Lag bildades ”över föreningsgränserna”, och deltagarna fick bland 
annat klura över när den första slussen vid Slussen byggdes, och när Hövding-hjälmen lanserades. 
Rätt svar är 1642, och 2011! Ett vinnande lag korades och belönades med biobiljetter. Eventet var 
mycket uppskattat, och plus i kanten fick vi av bägge föreningars medlemmar för initiativet att ordna 
ett gemensamt tillfälle att umgås. 
 

Frukostseminarium på Slussenkontoret 
Den 29 oktober besökte ett 20-tal morgonpigga Slussens utställningslokaler på Stadsgården efter en 
härlig frukost som föreningen bjöd på, där en kommunikatör från Stockholm stad berättade om 
Slussens historia, planen för det nya Slussen och komplexiteten i att genomföra projektet samtidigt 
som Slussen används flitigt varje dag. 
 

ABC-regionen om 100 år 
Under två tillfällen- 16 oktober och 6 november medarrangerade FFS Stockholm Mälardalen 
mötesplatser i Uppsala. Temat var stråket Stockholm-Uppsala om 100  år. Mötesplatserna inleddes  
med föredrag från inbjudna talare och mynnade ut i workshops kring framtidsspaningar. Med ett 
ovanligt långt tidsperspektiv framkom skilda och kreativa förslag om hur och var vi lever, bor och 
färdas i stråket om 100 år. Mötesplatserna anordnades tillsammans med Uppsala kommun, 
Tengbom, White arkitekter och Sveriges Arkitekter Uppsala. 
 

Globalisering och innovation i en föränderlig värld 
Den 20 november knöt FFS Stockholm Mälardalen ihop 2018 med en spännande mötesplats hos 
Norconsult i Stockholm, där vi gästades av Helena Ohlsson från SKL international, och Dan Johansson, 
planarkitekt på Norconsult. Kvällens tema var globalisering och innovation i ett planeringsperspektiv, 
och kvällens ungefär 20 deltagare fick lyssna till intressanta spaningar från SKL internationals projekt 
SymbioCity ute i världen, och kloka tankar om innovation i planeringsprocesser. 
 

Kommunikation och medlemmar 
Information om mötesplatser finns på FFS hemsida www.planering.org/stockholm-malardalen/  
och har även spridits via e-post, PLAN, ePLAN, facebook, på föreningen instagramkonto ”planering” 
och i styrelsens nätverk. 

Samverkan med andra  
Mötesplatser under verksamhetsåret 2018 har arrangerats i samverkan med SKL, SKL international, 
Tyréns, Urban Minds, Norconsult, Stockholms stad, Trafiktekniska föreningen, Uppsala kommun och 
Trafikförvaltningen.  
 
 

http://www.planering.org/stockholm-malardalen/
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