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FAB´s medlemstal er gennem de senere år faldet støt. Det har haft mange konsekvenser for
foreningen. For det første bliver foreningens økonomiske grundlag stadig dårligere i takt med faldet
i medlemstallet. For det andet bliver der stadig færre til at løfte foreningens aktiviteter. Det har bl.a.
betydet at bestyrelsen i den seneste periode har haft 4 vakante pladser. Endelig kan nedgangen i
medlemstallet betyde at debatten og den faglige udvikling blandt planlæggere bliver truet. Det
sidste er nok det der i bestyrelsen er vores største bekymring. Uden debat inden for faget risikerer
planlægningen gradvist få mindre betydning.
Det må ikke ske. Derfor har bestyrelsen forsøgt at holde fanen højt og gennemført en række
arrangementer i lighed med de tidligere år.
Årsmødet i 2010 blev afholdt i København i Nørrebro Hallen.
Fab havde inviteret til årsmøde om den mangfoldige by.
På årsmødet var der spændende oplæg fra Niels børn som fortalte om hvilke ud store udfordringer
byplanlæggerne står overfor i dag når vi gerne vil skabe velfungerende, attraktive mangfoldige
byer. Niels bjørn gav i sit oplæg forskellige eksempler fra udlandet.
Susanne Krigslund fulgte op med at gennemgå en rapport som Københavns Kommune havde
udarbejdet i samarbejde med Hausenberg. I rapporten var der sat fokus på tre nye bykvarterer – om
deres tilblivelse og bymæssige kvaliteter. En væsentlig betragtning var at læringen fra de tre
bykvarterer bidrager til en bedre forståelse af de komplekse sammenhænge, som præger moderne
bydesign.
Per Schulze fra Lokale- og Anlægsfonden fortalte om idræt, kultur og fritid for alle i byrummet.
Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Fonden lægger blandt andet
vægt på, at
flere forskellige brugergrupper er involverede, og at de på demokratisk vis har indflydelse på
aktiviteterne.
Henrik Harder fra Aalborg Universitet fortalte om Tendenser i brugen af byens rum.
Udgangspunktet for hans oplæg var forskningsprojektet ’Aalborg undersøgelsen’. Menneskelige
aktiviteter i det både fysiske og virtuelle rum er afgørende drivkræfter i fremtidens mangfoldige
byliv. I projektet har han bidraget til at få udviklet metoder til at kortlægge ’livet mellem husene og
han gav gode argumenter til at skabe vedkommende, brugervenlige og arkitektoniske interessante
byrum.
Den sidste oplægsholder var Flemming Frost fra arkitekttegnestuen ” Juul og Frost” Han bidrog
med at fortælle om et realdania støttet projekt - Byens Rum som udviklingsstrategi. Projektet
”Byens Rum, som udviklingsstrategi” afdækker, hvordan strategier for byens rum kan fungere som
katalysator for udviklingen af 'den gode by', det være sig socialt, kulturelt eller arkitektonisk.

Henrik Lyng fra Københavns Kommune sluttede årsmødet af med en rundvisning på Ydre Nørrebro
– i dejlig solskinsvejr.
På turen fik man at se de synlige resultater af Kvarterløftindsatserne i Ydre Nørrebros byrum samt
hørte om nye planer - Nørrebroparken, Nørrebrogade, Superkilen, Galleri Hamlet, Banana Park og
Kunstnerstien i Mjølnerparken.
I alt deltog knap 25.
Byplan
Byplan skriver om de strukturelle forhold, der afgør byernes og landskabets udformning.
Byplan udgives af Dansk Byplanlaboratorium og Foreningen Af Byplanlæggere (FAB) og
tidsskriftet udkommer fire gange årligt. Byplan fungerer som medlemsblad for FAB.
FAB deltager i redaktionsudvalgets arbejde og ser det som opgaven at sikre Byplans fortsatte
eksistens.
Samarbejdet med DB
Foranlediget af FABs anmodning har Dansk Byplanlaboratorium for et par år siden tilbudt, at give
FAB samme støtte som NYP i form af 3 ugentlige timers kontorhjælp fra en studentermedhjælper.
De præcise opgaver er ikke aftalt endeligt, men det har været drøftet at studentermedhjælpen kunne
hjælpe med ajourføring af hjemmesiden og udsendelse af elektronisk korrespondance, herunder
nyhedsbreve. En forudsætning herfor var at FABs hjemmeside var lavet i samme program som DB
og NYPs hjemmeside, fordi mailadresser (og videre medlemsoplysninger) er koblet op på
hjemmesiden. Da DB også har brug for medlemsregistret aht. til udsendelse af BYPLAN har vi
snakket om, at en af opgaverne også skulle være at vedligeholde FABs medlemskartotek.
Da vi i FAB alligevel havde behov for en revision af siden valgte vi at få siden lavet i det program
(som en ekstra gevinst betyder det også, at driften af siden er mere sikker, da vi f.eks. ikke er
afhængig af et bestyrelsesmedlems kunnen, men fremover har "ekspertbistand fra DB).
Nu hvor hjemmesiden er oppe at køre, er det muligt at sende mails ud, og konkret har
studentemedhjælpen hos DB udført et stort stykke arbejde med at få indsamlet flest mulige
mailadresser, og hun hjælper med udsendelsen. Herefter er det meningen, at vi nu snarrest skal have
aftalt nærmere med DB hvad de 3 timer kan/skal bruges til.
Hjemmesiden
Som nævnt ovenfor har FAB nu fået en ny hjemmeside og den er kommet godt fra start. Vi har fået
en del positive tilbagemeldinger og input til forbedringer. Siden vil blive udbygget løbende, således
at mere og mere information kan findes her. Alle vores arrangementer slås op herinde, så man nemt
kan se, hvad der foregår rundt omkring i landet. Adressen er som den hele tiden har været
www.fabnet.dk
Flere medlemmer har i de seneste år efterspurgt en elektronisk adgang til vores blad BYPLAN. Det
er nu muligt, hvis man er medlem af FAB og registrerer sig som bruger af hjemmesiden. I praksis
betyder det, at eksisterende medlemmer også skal udfylde indmeldelsesblanketten under
menupunktet Bliv medlem. Ud over at du får adgang til de seneste numre af BYPLAN, hvilket pt. er
det eneste et medlems-login giver adgang til, får FAB også et opdateret medlemskartotek og kan på
den måde også nemmere nå ud til folk.

Vi opfordrer stærkt alle til at 'melde sig ind' og opgive deres private e-mail adresse. På den måde
'mister' vi jer ikke ved evt. jobskifte og foreningen sparer mange penge på porto i løbet af et år.
Penge vi hellere vil bruge til medlemsarrangementer mv.
Hvis I har ting I gerne vil have lagt ud på hjemmesiden så send det til post@fabnet.dk
Vær dog opmærksom på, at der er omkring en uges ekspeditionstid.
Facebook
FAB bruger også Facebook til at nå ud til medlemmer og andre interesserede. Her er det også nemt
at komme i kontakt med os ligesom alle har mulighed for at slå planfaglige kommentarer og
arrangementer op på vores væg. Vores opslag om arrangementer og lignende bliver gennemsnitligt
set af 1100 facebookbrugere med interesse for planlægning. Det er en god måde at skabe
opmærksomhed på om hvad der rør sig rundt omkring på planområdet - også selvom det ikke
nødvendigvis er initieret af FAB.
Studieture
En af FAB´s målsætninger med det aktuelle og fremtidige arbejde er at tilrettelægge og gennemføre
en studietur for medlemmerne. I de seneste mange år har studieturene gået til Berlin, Amsterdam,
Paris, Hamburg, Dublin, Stockholm og i 2010 gik turen til endnu en skandinavisk storby - Oslo.
Studieturen til Oslo blev med fokus på spændende eksempler på omdannelse af havnenæreområder
ved den nyopførte opera. Ligeledes havde turen fokus på omdannelsen af Fornebu – Oslos tidligere
lufthavn – som ligge i nabokommunen Bjørkevigge. Et særligt fokusområde var byens byrum og
mangfoldighed – også et tema ved FAB´s årsmøde i maj 2010. I alt deltog knap 25 personer fra
kommuner, statslige styrelser og private firmaer. Turen blev afholdt i starten af september 2010.
Igen i år vil turen gå til en Skandinavisk hovedstad – Helsinki. FAB vil på studieturen se nærmere
på de spændende eksempler på omdannelse af havneområder, og i forlængelse af årsmødet med
titlen ”Klimabaseret planlægning” følge op med at sætte fokus på hvad man gør på det område i
Helsinki. Der vil også være mulighed for at besigtige bydele med særlige byøkologiske løsninger.
Studieturen giver således både indblik i byens udfordringer, visioner, strategier og fokusområder på
det overordnede plan og i hvordan visionerne implementeres i skala 1:1 i havneområder og nye
byormåder. Studieturen vil ligesom de andre år ligge i begyndelsen af september måned – fra
onsdag d. 7. september til lørdag d. 10. september. Turen i år vil koste ca. 3900 kr., som er inkl.
Hotel, fly, guidning og transport i Helsinki. Tilmelding samt betaling er d. 10. juni 2010.
FAB Nordjylland
FAB Nordjylland samarbejder med Nordjyske Planlæggere om arrangementer og studieture.
Nordjyske Planlæggere er en fagteknisk gruppe i Ingeniørforeningen i Danmark med deltagelse af
ingeniører, landskabsarkitekter, landinspektører og andre nordjyske planlæggere. FAB Nordjylland
er medlem af bestyrelsen i Nordjyske Planlæggere.
Arrangementer siden sidste FAB Årsmøde:

Plan09 og den nordjyske vinkel

Virksomhedsbesøg Siemens Wind Power

Eternitgrunden – et nyt bæredygtigt bykvarter i Aalborg

Specialeprojekter fra Aalborg Universitet

Godsbanegården – nyt campus i Aalborgs bymidte

De almene boligselskabers rolle






Vindmølledebat
Inspiration to your future projects – studerende på Aalborg Universitet
ARCHIMEDES: Bæredygtig transport i Aalborg
Netværksarrangement - i teori og praksis

FABs samarbejde med Nordjyske Planlæggere giver os mulighed for at lave 8-10 arrangementer
årligt og ikke mindst uden at det belaster FABs budget. Det er en enestående mulighed for at nå ud
til medlemmer i Nordjylland.
FAB København
FAB København har i efteråret 2010 afholdt et medlemsmøde om fysisk planlægningen gennem de
sidste 40-50 år. Den tidligere Chef for Landsplanafdelingen Niels Østergård var inviteret til at
fortælle om sin tid inden for fysisk planlægning.
Herudover har FAB København afholdt et medlemsmøde i marts om forstædernes planlægning.
Anne Tietgen var inviteret til at fortælle om den nyligt udgivne rapport om danske forstæder.
Herudover var Helle Nysted Andersen inviteret til at fortælle om projektet Mellemrum som byrum.
Endelig var Søren Martinussen inviteret til at fortælle om projektet Loop City.
Endelig har foreningen planlagt en cykeltur ad den grønne sti d. 8 juni 2011.
FAB Fyn
Fynske Planlæggere, der er et samarbejde mellem 6 forskellige faglige foreningen, har i det sidste
års tid afholdt i alt 7 forskellige møder om planemner.
FAB i Oslo september 2010

