Den mangfoldige by
FAB årsmøde 20. maj 2010 i København N.
FAB inviterer til årsmøde om den mangfoldige by
Der er et øget fokus på planlægningen og udviklingen af byens rum og liv, og antallet af byrumsprojekter
er massivt. Det betyder, at vi som planlæggere skal have en øget viden om, hvem der bruger byens rum,
hvilke byrum og hvordan. Det er vores opgave at vi planlægger en by og byrum, der inkludere alle byens
borgere og ikke - som under højkonjunkturen - får skabt monokulturelle bydele med tomme pladser uden liv.
Årsmødet perspektiverer debatten og præsenterer konkrete bud på løsninger.

Planlægning der forandrer - et perspektiv / Niels Bjørn
Hvad er de store udfordringer i dag for byplanlæggere? Hvordan skaber vi velfungerende, attraktive og mangfoldige byer? Med eksempler fra udlandet vil Niels Bjørn tage hul på dagens tema med et internationalt perspektiv. Niels Bjørn er redaktør på bogen Arkitektur der forandrer.
Tre nye bykvarterer - hvad har vi lært? / Susanne Krigslund, Københavns Kommune
Københavns Kommune har i samarbejde med Hausenberg tegnet nuancerede portrætter af tre nye bykvarterer, deres tilblivelse og bymæssige kvaliteter. Læringen fra de tre bykvarterer bidrager til en bedre forståelse
af de komplekse sammenhænge, som præger moderne bydesign.
Tendenser i brugen af byens rum / Henrik Harder, Aalborg Universitet
Menneskelige aktiviteter i det både fysiske og virtuelle rum er afgørende drivkræfter i fremtidens mangfoldige
byliv. Forskningsprojektet ’Aalborg undersøgelsen’ har udviklet metoder til at kortlægge ’livet mellem husene’
og give os gode argumenter til at skabe vedkommende, brugervenlige og arkitektoniske interessante byrum.
Byens Rum som udviklingsstrategi / Flemming Frost, Juul og Frost
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.
Projektet fokuserer både på teoretiske studier og metoders praktiske anvendelighed.
Idræt, kultur og fritid for alle i byrummet / Per Schulze, Lokale- og Anlægsfonden
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.
Rundvisning på Ydre Nørrebro / Henrik Lyng
På turen vil vi se og høre om de konkrete planer og synlige resultater af Kvarterløftindsatserne i Ydre Nørrebros
byrum - blandt andet Nørrebroparken, Nørrebrogadeprojektet, Superkilen, Galleri Hamlet, Banana Park og
Kunstnerstien i Mjølnerparken.

FAB årsmøde 2010
Den mangfoldige by
20. maj kl.10:00-17:00
Nørrebrohallen, mødelokale 1 Bragesgade 5, 2200 København N.

Program
09:45 Indskrivning og morgenbrød
Velkommen
Byens kvarterer
Planlægning der forandrer - et perspektiv
Tre nye bykvarterer - hvad har vi lært?
12:00 Frokost
Byens rum
Tendenser i brugen af byens rum
Byrum som strategi for den gode by
Projekterne
Idræt, kultur og fritid for alle
Rundvisning på Ydre Nørrebro
17:00 Afrunding og sandwicher
17:30 Generalforsamling i FAB

Tilmelding senest den 6. maj. Send en mail til post@fabnet.dk med dine kontaktoplysninger samt om
du er FAB-medlem eller studerende. Hvis du ønsker elektronisk faktura bedes du angive dette i din mail.
Deltagelse i årsmødet koster 800 kr. for FAB-medlemmer, 500 kr. for studerende og 1.200 kr. for andre.
Beløbet indbetales senest den 6. maj til Danske Bank regnr. 0260 konto nr. 3403044709.
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