Kunskapsarbetare hämtar andan en stund på gatan

Inbjudan till seminarium:

Skandinaviens hjärta
Västsverige i ett nordiskt perspektiv
Varför talar man nu om ”mega-regioner” och vad har de som inte andra regioner har? Kan
Västsverige ingå i en nordisk mega-region? Vad gör samhället för att möta utmaningarna som
strukturomvandlingen ställer i vår del av världen - vilka visioner finns för Västsverige när bilindustrin
backar? Vilka investeringar kommer att göras - i kommunikationer och i annan infrastruktur? Vad kan
forskarna berätta om kreativitet som drivkraft i den ekonomiska utvecklingen? Hur bygger man in
forskningsrönen i regionala strategier för näringslivsutveckling? Vad tycker västsvenskt näringsliv om
regionens ansträngningar för att möta förändringarna? Detta är några av de frågor vi tror blir belysta,
när framträdande samhällsdebattörer, politiker, forskare och näringslivsföreträdare möts under en
halvdag.

Tid:

Fredag 12 mars, kl 08.55-12.00. Program, se baksidan.

Plats:

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1,
med vägvisning från huvudentrén.

Anmälan:

Sker med e-post till gun.nordstrom@handels.gu.se
Först till kvarn... (seminariet är kostnadsfritt)

Arrangörer:

Styrelsen för regional forskning i Västsverige (Reväst), Västra
Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR) och Föreningen för samhällsplanering
VÄLKOMMEN!

Gunnar Wetterberg är samhällspolitisk chef på Saco
och historiker:
”En nordisk förbundsstat kan ge de nordiska länderna en
internationell maktställning. En nordisk union skulle bli
världens tionde ekonomi och ha en given plats vid de stora
internationella rådslagen. I EU kunde de nordiska länderna
med större tyngd hävda nordiska värden. Nyckelpositioner
i EU-kommissionen kunde lättare komma inom räckhåll.
Fördelarna med ett enande är idag så stora att politikerna
bör göra allvar av en ny Kalmarunion.”
Kent Johansson (c), är bl a ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen:
”Vi har visioner som svarar mot de västsvenska utmaningarna, utvecklingsstrategier för transportinfrastrukturen,
regionkärnans utveckling, kunskapsförsörjningen samt
miljöstrategier för att möta klimatförändringar och
göra Västra Götaland till en bra plats att leva på även i
fortsättningen..”

Evelina Wahlqvist är kreativitetsforskare och doktorand vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet:
”Min vision för Göteborg är en stad som fortsätter att vara
plattform för en bredd av kunskapsbaserade företag, en
stad där vi är öppna för vad som sker i omvärlden. En stad
öppen för sin egen utvecklingspotential, där så många
som möjligt känner att det är en plats där de kan uppfylla
sina drömmar. Göteborg är i en spännande omvandlingsfas. Nu handlar det bara om att våga fånga ögonblicket,
odla de möjligheter vi har och tro på oss själva.”
Lars Henrikson är marknadschef, Astra Tech:
”Astra Tech och AstraZeneca har investerat stort i
Västsverige, för att detta ska fortsätta krävs att regionen
är attraktiv avseende kommunikation, forskning och att
regionen är ett attraktivt område att leva och bo i. För ett
företag som Astra Tech som har merparten av sin försäljning utanför Sverige krävs mycket bra kommunikationer.
Göteborg måste också ligga i framkant när det gäller
universitet och den forskning som bedrivs där vilket just
nu inte alltid är fallet. Staden måste också utvecklas och
bli en ännu mer spännande plats att bo och leva i så att vi
inte riskerar att tappa våra bästa medarbetare.”

Program
08:30

Registrering, mingel

08:55

Välkomna!
Lars Nordström, ordförande Reväst

09:00

Kalmarunionen v 2.0
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco

10:00

Västsverige i ett nationellt och europeiskt perspektiv
Kent Johansson, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra
Götalandsregionen

10:20

Kaffe och bensträckare

10:50

Göteborg som regionens motor i den kreativitetsdrivna
ekonomin
Evelina Wahlqvist, doktorand vid Handelshögskolan, Göteborgs
universitet

11:10

Industrins krav på det västsvenska samhällsbygget
Lars Henrikson är marknadschef, Astra Tech

11:30

Paneldiskussion mellan föredragshållarna och publiken
Moderator: Bo Aronsson, FFS ordförande

12:00

Avslutning

Plats:

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1,
med vägvisning från huvudentrén.

