Morgonmöte 2

Hälsosammare och grönare
städer
12 november kl. 8.30-10

Grönska och natur har fått en alltmer uppmärksammad roll i framtidens städer. Parker och
grönområden stärker städernas motståndskraft mot klimatförändringarna, de kan bidra
till att bromsa förlusten av biologisk mångfald och inte minst främjar de människors hälsa
genom att erbjuda återhämtande miljöer för lek och utevistelse. De nordiska städerna har
en tradition av att planera för grönska och internationellt varit en förebild. Men de gröna
ytorna blir mindre samtidigt som anspråken på dem ökar.
Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer har tagit fram ett förslag till ett
nordiskt idépapper för grönare och hälsosammare städer med principer för planering och
förslag till åtgärder på nationell nivå. På detta morgonmöte lyfter vi sambandet mellan
grönska och hälsa och hur vi på ett bättre sätt kan stärka grönskans roll.

AGENDA
8.30

Välkomna och intro: Sambandet mellan livslängd och gröntillgång
- Louise Kielgast, Gehl

8.35

Värdet av grönska och hur det kan mätas
- Alexander Ståhle, Spacescape

8.50

Working Group on Sustainable Cities, Nordic Council of Ministers: ”Cities:
Green, Resilient, Healthy - Fostering national policies and initiatives for
urban green space”
- Dr Cecil Konijnendijk, Nature Based Solutions Institute,

9.05

Hur kan nationella policyer stötta den lokala nivån?
Panelsamtal mellem oplægsholdere og repræsentanter fra NCN
- Moderator Louise Kielgast

9.15

Gruppearbejde om normer og guidelines fra Idea Paper

9.35

Uppsummering av diskussionen

9.45

Slut

Spørgsmål til debat:
•

Hvordan kan helse indgå mere strategisk i indsatser med den grønne by?

•

Hvordan håndterer vi den store grad af kompleksitet, når vi skal understøtte helse
gennem grøn by udvikling?

•

Hvordan kan nordiske, nationale og lokale initiativer understøtte hinanden?

•

Hvad er erfaringen med de eksisterende normer og guidelines? Er der brug for at
udvikle nye?

•

Hvad kunne være relevante initiativer på et nordisk niveau?

