Nyhedsbrev november 2011
Julearrangementer

Året går på held, og det er tid for årets julearrangement i KBH. Der
afholdes julehygge og debat om betalingsringen den 8. dec. 2012 fra kl.
19 til 22ish på Nørregade hos Dansk Byplanlaboratorium. For mere info
se her: www.fabnet.dk/?q=node/70 Tilmeldingsfrist 6. dec. 2011.
I det jyske inviteres FAB’ere til at deltage i Arkitektforeningens
julearrangement i Vejle under temaet Byens lys og havn. For mere
info se her: www.fabnet.dk/?q=node/71 Tilmeldingsfrist 2. dec. 2011.

Bestyrelsen er i gang

Bestyrelsen er kommet godt igang med årets arbejde og har netop
afholdt det årlige lange bestyrelsesmøde, hvor det indledende arbejde
omkring årskonference og studietur i det kommende år er i fokus.
Derudover er bestyrelsen optaget af at skabe synlighed omkring
FAB og bidrage til at styrke netværket mellem alle landets byplanlæggere. Se mere om bestyrelsens medlemmer på http://www.fabnet.
dk/?q=bestyrelse

Vellykket studietur

Sensommerens studietur til Helsinki var en stor succes med deltagere
fra hele landet. Med base i byens centrum, som arkitektonisk og byrumsmæssigt er præget af den tætte tilknytning til Rusland i øst, oplevede vi spændende byomdannelsesprojekter på havnearealerne, omdannelse af industriområdet Arabia og økologisk byudvikling ved vandet i
den finske skærgård. Byens engagerede planchef fortalte med varme i
stemmen om, de mange fantastiske muligheder for at styre den fysiske
planlægning præcis derhen, hvor man vil, når staten og kommunen
sammen ejer mere end 80% af byens arealer. Der fokuseres på bæredygtig byudvikling, hvor transport af befolkningen er i fokus. Trafikken i
Helsinki er faldende og lyskrydsene i centrum slukkes om aftenen - for
der er stort set ingen trafik. Mange nye indtryk, gode idéer at tage med
hjem samt godt selskab gjorde turen ganske vellykket. Fotos fra turen
kan ses på næste side.

Kontingentforhøjelse

Årskonference og
FABfest 2012

Som følge af øgede omkostninger til udgivelse af tidskriftet Byplan stiger
medlemskontingentet med 50 kr. Beslutningen herom blev truffet på
generalforsamlingen den 19. maj 2011. Kontingentforhøjelsen træder
i kraft ved kontingentopkrævningen i januar 2012.
Temaet for årskonferencen 2012 er Byen og bilen. Vi vil diskutere
bilernes betydning for byernes liv og fysik. Hvordan skal det stigende
antal biler i byerne håndteres i den fysiske planlægning? Årskonferencen
finder sted i København den 11. maj 2012, så sæt kryds i kalenderen
allerede nu. Den endelige indbydelse udsendes i de nye år. Som noget
nyt afholder vi FABfest efter årskonferencen, og vi håber, at mange vil
støtte op om dette initiativ.
Se mere på www.fabnet.dk eller følg os på
www.facebook.com > søg på Foreningen af byplanlæggere

Rouholahti - omdannede havnearelaer

Overgang mellem by og omdannede havnearealer
Hele gruppen

Eco-Wiiki

Boligområde i den bynære skærgård

Ny bydel; Virossari. Almenyttigt boligbyggeri

Steven Holl’s kunstmusem

Gl. industriområde Arabia. Almenyttigt boligbyggeri

Ny bydel; Virossari med ny strand og marina

Helsinki domkirke; Storkirken

Grønne elementer i gadebilledet - også el-standere ved alle p-pladserne

