Kom med til inspirerende konference i Skive kommune

”De nye hjem på landet”
- bofællesskaber og livsformer

Hvordan ser fremtidens boliger ud på landet? Hvordan kobler vi stærke og givende
fællesskaber, bæredygtighed og et afbalanceret familieliv sammen i nye spændende
boformer? Nye boformer kan medvirke til at trække fremtidens familier til
landdistrikterne, og bidrage til at udvikle lokalområderne.
Familiemønstre og boformer er under omdannelse disse år og trangen til at have mere tid
til det nære, familien og at leve mere bæredygtigt, gør at der er brug for at vi gentænker
boligen og undersøger hvordan vi kan indrette os på nye og anderledes måder.
På dagen vil der være rig mulighed for at dele inspiration og viden både med dem,
der allerede har etableret meget forskellige fællesskaber, og med andre som går med
et lignende ønske i en tidlig fase. Kom med på landdistriktskonferencen 2020 og bliv
inspireret til hvordan de nye hjem på landet kan se ud i fremtiden. Udover tankevækkende
oplæg bliver konferencen krydret med korte film og spændende samtaler.

23. Januar
8.30 - 15.30
Glyngøre
Kassehus

Kassehusvej 3,
7870 Roslev

PROGRAM
8.30		
8.45		
9.15
9.30 		

Dørene åbner

10.10

Hvordan bliver processen fra idé til realisering kortere og klogere for alle parter?

10.50 		
11.10

Pause

Indregistrering og morgenmad

Velkomst v/ Skive Kommune
Det store billede – hvorfor nu? – og hvorfor fællesskaber?

		v/ Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden

		v/ Anna Falkenstjerne Beck, ErhvervsPh.D ved Kuben Management

11.50
12.15		
13.00

Nyboskab som anledning til at lære om regionale og kommunale handlemuligheder		
Samtale mellem Alette Lena Skov-Hansen, udviklingskonsulent i Syddjurs Kommune,
Jørgen Nørby, regionrådsmedlem i Region MIDT og Frederik Svinth, beboer i Nyboskab

Hvordan kan et lokalområde aktivt tiltrække nye beboere og hvordan løfter vi i flok?

Samtale mellem Anja Bech-Knudsen, bosætningskonsulent i Sammenslutningen af Danske Småøer  
og Helle Dalsgaard Pedersen, bosætningskonsulent i Skive Kommune

Frokost

Funktionstømte bygninger – potentiale, kriterier og synlighed?

		v/ Esben Frost, arkitekt i BO-FROST

13.40

Skovfolk som fællesskab – udlægning af skovparceller – hvorfor og hvordan?

13.50		
14.10

Pause

		

		

14.35		
15.10 		
15.30 		

v/ Søren Vester, designer, idémand og beboer i Thise

Økonomisk bæredygtighed

Samtale - gæster annonceres senere

Fælles dialog - handlemuligheder for alle
Opsamling
Tak for i dag v/ Skive Kommune

Se mere og tilmeld dig på www.landdistrikter-skive.dk/landdistriktskonference

