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Byggstart Sverige – framtidens stambanor
binder samman Sverige
Tisdagen den 7 juni samlas en rad intressenter till konferens om
höghastighetsjärnvägens nytta för det framtida Sverige. Hässleholms
kommun är en av medarrangörerna. Syftet med dagen är att ge en nyanserad
bild av satsningen utifrån ett nationellt perspektiv men med avstamp i det
regionala. Media är välkomna att delta.
Den 7 juni bjuder Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region
Jönköpings län tillsammans med 17 kommuner och intresseorganisationer in
till den första nationella konferensen om Sveriges nya stambanor och vilken
betydelse dessa kan få för Sveriges invånare och företag.

- Vi i Hässleholm förhandlar just nu om en höghastighetsstation, så frågan är i
högsta grad aktuell för oss. Den nya stambanan kan skapa tillväxtmöjligheter i
hela regionen i form av bättre arbetsmarknad genom regionala snabbtåg,
bostadsbyggande och ökad inflyttning, säger Lena Wallentheim (S), kommunalråd
i Hässleholms kommun.
Bland föreläsarna märks bland andra f d statsminister Fredrik Reinfeldt,
Michael Stjernquist, vd IKEA AB, Ola Petterson, chefekonom LO, Charlotta
Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet, Göran
Cars, professor i stadsplanering vid KTH, Peter Uneklint, Trafikverket, och
Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen. Se bifogat programblad!
Plats: Malmö Live
Tid: Tisdagen den 7 juni kl 9.30-15.30
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist
I anslutning till konferenssalen, balkongen plan 3, finns utrymme för
pressmöten.
Medarrangörer: Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Jönköpings län,
Götalandsbanan, Europakorridoren, Göteborgs Stad, Borås stad, Jönköpings
kommun, Värnamo kommun, Tranås kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad,
Lunds kommun, Hässleholms kommun, Ulricehamns kommun, Mölndals stad,
Härryda kommun, Stambanan.com, Stockholms stad, Linköpings kommun
För mer information kontakta:
Kommunikatör Sarah Axelsson, Region Skåne
040-675 30 89, sarah.axelsson@skane.se
Kommunikationschef Hanna Gardell, Hässleholms kommun
0709-81 83 48, hanna.gardell@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor
för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och
med ambition att utvecklas.
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