
 

  

 

VART ÄR VI PÅ VÄG? 
Reglabs årskonferens 2017, PROGRAM 

 

ONSDAG 8 februari: Gävle Konserthus 
 
11.00   REGISTRERING och mingel 
 
12.00   LUNCH 
 
13.00   VÄLKOMMEN till Årskonferensen 2017!  

Gun Hedlund, Region Gävleborg, hälsar välkommen tillsammans med Reglabs 
ordförande Helena Nilsson 

 
13.30   VART ÄR VI PÅ VÄG?  

Vi gör en global rundtur i framtiden tillsammans med en rad inspiratörer 
 
Inspiratörer i Gevalia-salen: 

13.30  Beyond prediction: Using foresight to flourish in turbulent times.  
Angela Wilkinson, Saïd Business School, Oxford University 

 
14.15  Territorial scenarios and visions for Europe.  

Andreu Ulied MCRIT 
 

15.00   Getting the balance right: How should we think about the future?  
Katja Bego, Nesta, UK 

 
15.45  Vad händer med framtidens klimat? Och hur vet vi det?  

Gustav Strandberg, SMHI 

16.30  Material futures by design 

  Sandra Kemp, professor, Imperial college och Victoria and Albert Museum 

17.05 What happens when global megatrends hit your area?  
A regional perspective to the most important future trends.  
Roope Mokka, Demos 
 
I Talarhänget finns möjlighet att prata med inspiratörerna efter deras 
framträdanden 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Samtidigt i Bo Lindhe-salen: 
SAMTIDA FRAMTIDSSNACK. Vad kan vi egentligen säga säkert om framtiden? Och 
vilka möjligheter har vi att påverka hur den blir? I samtalet deltar:  

 Pär Ankersjö, rådgivare inom hållbar stadsutveckling och kommunikation,  
A beautiful soup 

 Erika Augustinsson, kommunikationsstrateg, Mötesplats Social Innovation  
 Sara Ilstedt, professor i produkt- och tjänstedesign, KTH 
 Josefin Wangel, lektor miljöstrategisk analys, KTH 

 

Samtalsledare är Anders Tollmar, samordningsdirektör, Region Gävleborg 
 
14.15-14.55 Samtida framtidssnack ‒ första samtalet 
15.45-16.25  Samtida framtidssnack ‒ andra samtalet 

  
 

17.20  VI AVRUNDAR dagen tillsammans i Gevalia-salen 
 
17.30   VI PAUSAR och laddar inför kvällen 
 
18.45   BUSS till middagen avgår från hotellen 
 
19.00   FÖRDRINK och mingel i Lilla gasklockan 
 
20.00  MIDDAG Taste of Sound. Upplev hav, land och skog i en multisensorisk 

middagsupplevelse på väg till framtiden, i Stora gasklockan 
 
Efter middagen: Dessert, bar och disco i Lilla gasklockan 
 
 

23.00  BUSS tillbaka till hotellen 
 
24.00   BUSS tillbaka till hotellen  
 
01.00   BUSS tillbaka till hotellen 

 
 
  



 

  

 

TORSDAG 9 februari: Gävle Konserthus 
 
9.00   GOD MORGON!  

Vi sammanfattar gårdagen och reflekterar över framtiden: Vart är vi på väg? 
 
9.45  REGIONALA NYHETER. Reglabs medlemmar och samarbetspartner diskuterar vad 

som är på gång inom regional utveckling i 24 lärpass 
 
9.45   LÄRPASS, pass 1 
 
10.30   KAFFE och mingel  
 
11.00   LÄRPASS, pass 2 
 
11.45    LUNCH 
 
12.45   LÄRPASS, pass 3 
 

Vi återsamlas i Gevalia-salen 
 
13.45  REGLAB SPANAR: Den här gången med hjälp av unga politiker: Hur ser de på 

regionernas utveckling de kommande åren? Årets spanare är:  
Ida Karkiainen (S) 
Fredrik Christensson (C)  
William Elofsson (M) 

 
14.10  REGLAB SPANAR: Det offentliga Sverige in i framtiden – utmaningar och möjligheter 

Ardalan Shekarabi, civilminister 
 

14.45   AVSLUTNING och kaffe 
 
 
 
 
FRAMTIDSLABBEN pågår under hela konferensen 
På Reglabs årskonferens vill vi se in i framtiden. I framtidslabben kan vi känna, smaka och lukta på en 
framtid som redan är här – åtminstone som prototyper och i experimentell form. 
 

o Testa att köra på världens första elväg! Världens första elväg för tung fordonstrafik finns 
strax utanför Sandviken, en demonstrationssträcka på två km. I vår elvägssimulator kan du 
känna hur det är att vara chaufför, hur det låter (eller rättare sagt INTE låter) och också testa 
flera olika elvägstekniker – i en verklig, men animerad, trafikmiljö. 
 

o Världsarvet goes VR. Sveriges senaste världsarv Hälsingegårdar finns i Gävleborgsregionen. 
Genom ny teknik har Region Gävleborgs avdelning Kulturutveckling valt att sammanföra 
världsarvet med virtual reality, VR. Vi kallar det VärldsaVRet! 


