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Altitude Meetings platsutveckling
Vad utvecklar en plats? Vad gör den hållbar, innovativ
och jämlik?
Allt fler byggbolag och fastighetsägare har på senare år
fördjupat intresset för stadsutveckling.
Samtidigt har kommunerna fått upp blicken för att det oftast krävs samarbeten med externa aktörer för att skapa
något sammanbindande av mellanrummen i staden.

Tre saker har varit gemensamma för projekten:

Stadsplanering, arkitektur och väl genomtänkta rum och
ytor skapar förutsättningarna för ett bestående värdebyggande.
Men det krävs mer än så för att skapa verklig förändring.
På Altitude Meetings har vi arbetat med platsutveckling
sedan starten 2015. Både vad gäller innehåll i hus och
vad gäller utveckling av stadsdelar.

Framgångsfaktorn handlar om det första – mötet mellan
människor.
Det avgörande är att man måste ha en aktör på plats
som själv har drivkraften att skapa en mötesplats.
Det är också precis här vi ser att många projekt hamnar
snett – genom att man tar in aktörer som försöker fullfölja en ambition att skapa möten, snarare än en aktör som
av egen drivkraft måste skapa en mötesplats, eftersom
just mötena är en integrerad del av den aktörens affär.

Vi är experter på att:
• Leda processer
• Koppla samman aktörer
• Bygga långsiktigt innehåll för platser
• Drifta platser och se till att visionerna består i längden och utvecklas
Som vi ser det ligger det riktiga värdet i ett hus i innehållet och värdskapet. Det innebär att den som bygger
innehåll adderar lika mycket värde som den som bygger
väggar och tak. Eller som den som upplåter platsen åt
husen med en vision om framtiden.
Några av de projekt vi arbetat mer ingående med är:
• STUDIO, Malmö
• Embassy of Sharing, Hyllie
• Stadshallen, Lund
• The Loop, Lund
• Sambiblioteket, Härnösand.

• ett tydligt fokus på mötet mellan människor
• ett uttalat önskemål om att bygga livskraftiga communities
• ett krav att de skulle innefatta hållbarhet på riktigt

Vill du veta mer om hur vi jobbar med att få ett innovativt
kretslopp mellan möten, människor, idéer och visioner?
Vi tycker om att komma in tidigt i processen.
Hör av dig till oss när:
• du vill gå från vision till verklighet och säkra resultaten
• du letar efter någon som snabbt kan identifiera
och koppla samman de aktörer som behövs framåt i
projektet
• du söker efter en partner med äkta samhällsengagemang
Kontakt:
Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings
yasemin@altitudemeetings.se
Telefon: 070 992 80 48

