24 januari
Kl. 8.30-12.00
Zoom

Utemiljödagen 2023

Kommunikation för levande utemiljöer
Hur kan kommunikation användas för att överbrygga silos,
engagera allmänheten i långsiktig förvaltning och inkludera
barn i utveckling och förvaltning av utemiljöer?
SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning
bjuder in till en digital förmiddag med fokus på utbyte mellan forskning och
praktik. Vi vill öka kunskapen om utveckling och förvaltning av
utemiljöer tillsammans med dig som arbetar med dessa områden, och
diskutera hur forskningen kommer till nytta.

Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver anmälan - varmt välkommen!

Välkommen med din anmälan senast 10:e januari!
https://www.slu.se/ew-kalender/2023/1/utemiljodagen-2022/
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Program
8:30-8:45		

Introduktion

8:45–9:00 		
			
9:00-9:20		

Kommunikation över förvaltningsgränser – exemplet hälsa
och grönyta, Anna Sunding, SLU
Diskussion

9:20–9:30 		

Paus

9:30–9:45		
			
9:45–10:05

Att kommunicera med data – I-tree som exempel
Johanna Deak Sjöman, SLU
Diskussion

10:05-10:20		
Deltagandeprocesser – Att kommunicera med barn
			Märit Jansson, SLU
10:20–10:40
Diskussion
10:40-10:55		

Paus

10:55-11:50 		
			
			

Kommunikation i parkförvaltning 					
Panelsamtal lett av Thomas Randrup, SLU
Lars Johansson, Florence Oppenheim & Anton Spets

11:50-12:00

Avslut
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Ämnen i fokus
Kommunikation över förvaltningsgränser – exemplet hälsa och grönyta
Exempel på anställningsformer från Norge och Danmark ger organisatoriska
metoder för att förbättra samverkan över silos.
Anna Sunding, SLU
Att kommunicera med data – I-tree som exempel
Vad är i-tree och hur kan det användas? Fördelar och faror med att
kvantifiera ekosystemtjänster och skapa utbytbarhet.
Johanna Deak Sjöman, SLU
Deltagandeprocesser – Att kommunicera med barn
När, var och hur bör barn involveras i planerings- och
förvaltningsprocesser? Exempel från promenadintervjuer och andra metoder.
Märit Jansson, SLU

Paneldeltagare
Lars Johansson är landskapsarkitekt och universitetslektor vid Institutionen
för stad och land, har lång kommunal yrkeserfarenhet och är vice
ordförande i styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS)
samt strategisk verksamhetsledare på SLU Tankesmedjan Movium.
Florence Oppenheim är delägare, redaktör och journalist för Tidningen
Utemiljö. Även författare till bland annat boken Finnskogen - en vägvisare, och
delägare i Oppenheim förlag.
Anton Spets är landskapsingenjör och stadsträdgårdsmästare i Borås Stad.
Driver podcasten Trädpodden om relationen mellan människor och träd,
samt är ledamot i Moviums ledningsråd.

