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FORÅRETS ARRANGEMENTER

Akademisk Arkitektforening - Østifterne. Den Danske Landinspektørforening, Fyn
Ingeniørforeningen i Danmark. Danske Landskabsarkitekter.
Foreningen af Byplanlæggere. Teknisk Landsforbund, Fyn.
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HØR OM VINDERPROJEKTET FOR DET NYE H.C. ANDERSENS HUS
I de kommende år skal et nyt H.C. Andersens Hus til ca. 305 mio. kr. realiseres, og det bliver en væsentlig brik i den store transformation af Odenses
bymidte.
Med udgangspunkt i H.C. Andersens fødehjem skal der skabes et nyt hus i en
eventyrlig have, hvor fortællingen om mennesket og digteren, en oplevelsesbaseret præsentation af eventyrene og et børneunivers bliver forenet i en verden, hvor
grænsen mellem arkitektur og indhold, mellem inde og ude, oppe og nede – mellem virkelighed og fantasi bliver flydende.
Tidspunkt:
Torsdag den 16. marts
kl. 17.00-19.00 ca.
Mødested:
I det indre gårdrum ved
Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tilmelding senest
fredag den 10. marts
Begrænset deltagerantal
- princippet er først til mølle!
Maks. 30 personer

Museets arkitekt Jan Bo Jensen fortæller om baggrunden for projektet og om
arkitektkonkurrencens vinderforslag skabt af den verdenskendte og prisvindende
japanske arkitekt Kengo Kuma sammen med det danske arkitektfirma Cornelius +
Vöge og landskabsarkitfirma MASU Planning.
Derudover vil Jan Bo Jensen også introducere os til den scenografi og iscenesættelse af husets indhold, som skal udvikles af det engelske designfirma Event Communication, der bl.a. står bag den prisvindende og særdeles velbesøgte udstilling
om Titanic i Belfast.
Der vil være en sandwich, lidt drikke og evt. kaffe og the.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal
tilmeldes ida/event/322120 – se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Jacob Juhl Harberg
på jajh@odense.dk
Se og læs mere på www.museum.odense.dk under H.C. Andersens Hus - Det
nye H.C. Andersens Hus

SE OG HØR OM SVENDBORGS NYE 25 MW SUPER EL-KEDELANLÆG
Overskudsstrøm fra vindmøller skal bruges her og nu - mens fjernvarme kan
gemmes. Så det vil give en samfundsøkonomisk og miljømæssig gevinst at
anvende overskudsstrømmen til fjernvarme.

Tidspunkt:
Tirsdag den 4. april
kl. 17.00 - 18.00 ca.
Mødested:
Svendborg Fjernvarme,
Bodøvej 13
5700 Svendborg
Tilmelding senest
tirsdag den 28. marts
Begrænset deltagerantal
- princippet er først til mølle!
Maks. 25 personer

I forbindelse med Svendborg Kommunes grønne dagsorden har Svendborg Fjernvarme investeret i et 25 MW el-kedelanlæg, og vi får en spændende rundvisning
på Svendborg Fjernvarmes nye elkedel af projektleder Dan Gjelstrup.
Her vil han bl.a. fortælle om de tekniske løsninger, der er valgt, hvad kan en
elkedel og hvordan virker den? Han vil komme ind på, hvad grundlaget er for at
udnytte el til opvarmning, hvor stor en mængde el der er i overskud og hvordan
virker elmarkedet som det ser ud i dag?
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal
tilmeldes via ida/event/322121 – se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Karina Jensen på kje@tl.dk
Se mere på www.svendborg.dk/nyheder/erhverv/miljoe-og-vand/svendborg-fjernvarme-hoering-af-varmeplansprojekt-om-el-kedel

EN RUNDVISNING I TRANEKÆR - FRA KIRKEBY TIL SLOTSBY
Tranekær er en lille smuk landsby i udkantsdanmark - men ifølge arkitekt og
dr. phil. Kirsten Lindberg haster med at stoppe det forfald, som sætter sine
tydelige spor på byen Tranekær, inden den uheldige udvikling er for sent.

Tidspunkt:
Lørdag den 20. maj
kl. 10.00 - 12.30 ca.
Mødested:
På parkeringspladsen ved
Restaurant Generalen,
Slotsgade 82
5953 Tranekær.
Tilmelding senest
lørdag den 13. maj

Kirsten Lindberg har i 2016 udgivet en spændende og levende fortalt bog om
Tranekærs udvikling fra 1100-tallet til i dag. Forfatterens formål med bogen, der
hedder ”Tranekær - fra kirkeby til slotsby”, er, at gøre opmærksom på den smukke
lille by, før udviklingen gør det for sent. Det haster med at ruske op i kommune,
lokalsamfund og borgere, før flere huse forfalder eller ombygges uden sans for
god byggestil. Hun gør opmærksom på den stærke trafik gennem landsbyen, der
tilgodeser bilismen, men gør livet svært for gående og cyklister.
Vi mødes ved restaurant ”Generalen”, hvor Kirsten Lindberg vil være vores guide
på turen. På turen rundt i ”Generalens By” vil vi komme forbi flere smukke bygninger, hvor flere kendte arkitekter har haft en finger med i spillet over tid. Bla.
Andreas Kirkerup kendt for Liselund på Møn og Martin Nyrup kendt for Københavns Rådhus. Arrangementet afsluttes med en let frokost.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal
tilmeldes via ida/event/322123 – se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anders Hulgaard
på anders@basisplusarkitekter.com

Begrænset deltagerantal
- princippet er først til mølle!
Maks. 30 personer

SE OG HØR OM DET NYE BYCENTER I MIDDELFART
Middelfart Kommune er i samarbejde med private investorer i gang med at
bygge nyt bycenter bestående af butikker, boliger og et nyt rådhus midt i
Middelfart by. Centeret forventes at stå færdig den 17. juni 2017.
Projektet er tegnet af Henning Larsens Tegnestue og vil fremstå som et stykke flot
og tidstypisk arkitektur i en meget høj standard. Samlet skal projektet styrke byens
udtryk og attraktivitet i sammenhæng med kulturøen, havneboligerne, Middelfart
Sparekasse m.m.

Tidspunkt:
Tirsdag den 13. juni
kl. 16.00 - 18.00 ca.
Mødested:
I Middelfartsalen på 2. sal,
Middelfart Kultur & Bibliotek
- KulturØen,
Havnegade 6
5500 Middelfart
Tilmelding senest
fredag den 9. juni
Begrænset deltagerantal
- princippet er først til mølle!
Maks. 25 personer

Byggeriet, der gennemføres af 5E Byg, lever op til de nyeste standarder for bæredygtighed, energiforbrug og miljøhensyn. Projektet bliver vurderet efter DGNB
standard og forventes minimum at opnå guld for bæredygtigt byggeri.
Bygherreledere på projektet vil gennemgå dette, og herefter vil der være rundvisning i rådhusdelen af byggeriet.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal
tilmeldes via ida/event/322124 – se vejledning sidst i programmet.
Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Jørgen Knudsen
på jorgen.knudsen@middelfart.dk
Se og læs mere på www.bycenter.middelfart.dk

Alle skal tilmelde sig arrangementer på IDA’s hjemmeside
Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til vores
arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt.
På www.IDA.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde
dig et arrangement. Alle der er medlem af en af de seks foreninger som
Fynske Planlæggere sammenslutter kan oprette sig.
Herefter er du oprettet som bruger, og skal blot logge ind på siden med dit
brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement,
som er angivet i vores program.
Husk også at tilmelde evt. ledsager, da vi ofte bestræber os på at gøre
det lidt hyggeligt med mad og drikke, og det derfor er nødvendigt at kende
deltagerantallet.
Husk derfor også at melde fra igen på www.IDA.dk, hvis du skulle blive
forhindret, så en anden kan få din plads.
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