---------- Forwarded message --------Från: Frida Carlsson <info@abilitypartner.se>
Date: mån 23 maj 2022 kl 10:01
Subject: Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022 - anmäl dig senast på
fredag för bästa pris
To: Christina <christina.mortensen@linkoping.se>
Hej!
På fredag är det sista chansen att anmäla dig för att få bästa pris till konferensen Smart
klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022 den 14 september.
Under en fullspäckad dag får du lyssna till flera experter och praktikfall om vad kommunen
måste, bör och kan göra i klimatanpassningsarbetet. Ta chansen att nätverka och lyssna till
experter och praktikfall från olika delar av landet!
Du får lyssna till inspirerande och kunniga föreläsare, däribland:
• WSP om hur du arbetar strategiskt vid stadsbyggnation för framtidens ekologiskt hållbara
stad
• SMHI om rekommendationer och åtgärdsförslag från det Nationella expertrådet för
klimatanpassning
• Norrköpings kommun om vad innebär det att planera och bygga för att minska ett
samhälles sårbarhet för klimatförändringar
• Castellum om hur du analyserar dina klimatrisker och agera proaktivt vid nybyggnation
och förvaltning av fastigheter
• Uppsala kommun om hur den byggda miljön kan bidra till att stärka ekosystemen
Läs hela programmet
Boka tidigt erbjudande!
Anmäl dig senast fredag 25 maj så får du 1.500 kr i rabatt på konferensen! Om ni är 3 eller fler
från samma organisation så får ni ta del av vår förmånliga mängdrabatt!
Du kan välja mellan att delta digitalt eller på plats i Stockholm!
Läs mer om konferensen - klicka här!
Varmt välkommen
Frida Carlsson
Ability Partner

Kommande konferenser
Socialt hållbar samhällsbyggnad och stadsutveckling 2022
Fokus på social hållbarhet vid såväl exploatering och stadsutveckling som vid utveckling av
befintliga bostadsområden
30 augusti 2022
Miljöinspektör 2022
Så ökar du hälsoskyddstillsynens inflytande för att nå miljöbalkens mål vad gäller god
inomhusmiljö

31 augusti 2022

ANMÄL DIG IDAG!
https://www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00
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