
Lokalt utvecklingsarbete i coronakris –  

konstens roll samt kreativa möten som stärker & 

inspirerar  

 

Hyresgästföreningens pågående DELMOS projekt 

Inspirationsdag 26 
januari 

Kl 10-15 

(mötet sker i Teams) 

 

Inspiration, nätverk 

och erfarenhetsutbyte 

Välkomna till en inspirerande dag där vi pratar om arbete i syfte att minska eller förebygga 
segregation och arbete för att stärka socioekonomiskt eftersatta områden, med specifikt 
fokus kring de områden som ingår i Hyresgästföreningens projekt Delmos (som genomförs 
till april 2021).  

 

Alla deltagare i projekt Delmos (boendeutvecklare, nyckelpersoner och förtroendevalda) är 
välkomna men vi välkomnar även övriga inom organisationen som är nyfikna på vad som 
sker i projektet men även på hur vi kan arbeta framöver med kreativt lokalt utvecklingsar-
bete. 

 

ANMÄL HÄR 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GjFG8rEpi02T4avgn72ikstuqUJ3VMdFhZoOl8Ycf75UM0Y2RVROWkpGQVdXMUhEWlJPMURYTVhERCQlQCN0PWcu


Program 

10.00-10.10 Välkomna: om projekt Delmos  

10.10-10.25 Monica Fundin Pourshahidi: Vad har gestaltad livsmiljö med arbete mot segre-
gation att göra?  

10.25-10.40 Kenneth Berglund: Hållbar stadsutveckling och arbete mot segregation 

10.40-10.50 bensträckare 

10.50-11.25 Ruben Wätte: Motståndsfickor i försummelsen  

11.25-12.00 Johanna Linder: Konsten som lokal organisering 

12.00-13.00 lunch  

13.00-13.10 Sebastian Dahlqvist: Inledande förberedelse inför gruppdiskussionerna 

13.10-13.40 breakout rum: Politisk konstskola för hyresgäster – utmaning och möjligheter? 
(gruppvärdar Johanna Linder, Sebastian Dahlqvist & Per Hasselberg) 

13.40-13.50 bensträckare 

13.50-14.05 Rami Al-Khamisi: Rörelsejuridik och arbete mot segregation 

14.05-14.45 Saadia Hussein: Konsten att hitta hem  

14.45-15.00 Sammanfattning och avslutningsvis  

Externa inspirationsföreläsare 
Saadia Hussein: Konstnär samt konstnärlig pedagog & aktivist som involverat tusentals människor i lokala bostadsområden, 
kring teman som tillgänglighet, demokrati och deltagande. 

Johanna Linder, Initiativtagare till Österängens Konsthall och flerårig samarbetspart till Hyresgästföreningen lokalt i Öster-
ängen. 

Sebastian Dahlqvist: Konstnär och konstnärlig ledare på Folkrörelsernas Konstfrämjande. 

Per Hasselberg:  Konstnär och verksamhetsledare på Folkrörelsernas Konstfrämjande. 

Ruben Wätte: Konstnär som ofta arbetar med konstnärliga projekt med deltagande och medskapande i fokus genom olika 
tillfälliga pedagogiska processer och genom att skapa mer beständiga konstverk, framförallt i offentligheten.  

 

Välkomna önskar strateggruppen i projekt Delmos: 

Anders Wall, Jesper Bryngelsson, Kenneth Berglund, My Welther, Rami Al-Khamisi, Sophia Lövgren 

 

ANMÄL HÄR 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GjFG8rEpi02T4avgn72ikstuqUJ3VMdFhZoOl8Ycf75UM0Y2RVROWkpGQVdXMUhEWlJPMURYTVhERCQlQCN0PWcu

