NYHEDSBREV Januar 2016
Byplan lukker
- FAB´s fremtid?
I december udkom det absolut sidste nummer af Byplan. Tidsskriftet har været et centralt omdrejningspunkt for diskussionerne
mellem planlæggere siden 1948 – og har været udsendt til FAB´s
medlemmer siden dannelsen af foreningen i starten af 60érne.
Det har ikke været FAB´s ønske, at tidsskriftet skulle lukke, men
en beslutning der alene er taget i byplanlaboratoriets bestyrelse. Vi vil komme til at savne det diskussionsforum, som Byplan
har været, men det har desværre ikke været muligt at finde en
alternativ udgivelsesform, efter at Byplanlaboratoriet har stoppet
støtten til tidsskriftet.
Lukningen af Byplan giver en anledning til at gentænke foreningens virke. Vi har derfor i FAB´s bestyrelse diskuteret, hvordan vi
kan forestille os foreningens fremtid. Det er naturligvis en beslutning, der skal tages på foreningens generalforsamling i maj, men
vi vil gerne forud for generalforsamlingen opfordre til en bred
debat om foreningens fremtid. I bestyrelsen mener vi, at FAB´s
fremtid kan beskrives gennem 5 punkter, som er et bud på en
modernisering af foreningen.
1.
Fra forening til netværk
FAB skal i fremtiden ikke bare være en forening, men også et
netværk for planlæggere, hvor flere af foreningens medlemmer
er inddraget aktivt i såvel diskussioner via de digitale medier som
gennem foreningens arrangementer. FAB skal i højere grad være
et arbejdsfællesskab, hvor alle har mulighed for at bidrage til foreningens arrangementer og diskussioner. Samtidig er det vigtigt
at fastholde foreningsstrukturen, blandt andet for at kunne fastholde foreningens høringsstatus.
2.
Fra byplanlægning til by og landskabsplanlægning
FAB´s virke skal afspejle den større bredde i den fysiske planlægning, som det sidste årtis lovgivning og praksis har vist. I dag er
det ikke bare byernes planlægning, der er genstandsfeltet. Også
det åbne land og kysterne er blevet vigtige omdrejningspunkter
i den fysiske planlægning. Foreningens virke skal afspejles i et
slogan: ”Planfællesskabet – FAB”.
3.
Fokus på studieture, årsmøder og nyhedsbreve
FAB skal fokusere på de aktiviteter, som gennem de senere år
har vist sig at have medlemmernes interesse. Årsmødet er som
hovedregel godt besøgt og er et vigtigt arrangement, der bidrager
til foreningens diskussioner. Det kan overvejes at arrangere to
halvårsmøder om året. Hertil kommer studieturene, hvor vi som
planlæggere i fællesskab kan indhøste erfaringer med planlægningen både herhjemme og i udlandet. Studieturene er en vigtig
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aktivitet og er samtidig med til at styrke netværksdannelsen. Endelig må vi som forening styrke kommunikationen mellem medlemmerne efter lukningen af Byplan. Vi vil derfor udsende 2-4
nyhedsbreve om året, hvor foreningens aktiviteter bliver annonceret. Nyhedsbreve skal være mere end information om aktiviteter. De skal også kunne bruges til dialog og erfaringsudveksling
mellem medlemmerne.
4.
Fra bestyrelse til arbejdsudvalg og samarbejde
FAB skal med en mere netværksorienteret struktur ændre sin
måde at arbejde på. Flere medlemmer skal inddrages i arbejdet
med at arrangere lokale og regionale møder eller andre aktiviteter. Samarbejdet med andre beslægtede foreninger skal også
øges, så vi udnytter den synergi der i at arbejde sammen med
kollegaer, som vi er fagligt beslægtede med, f.eks. som vi oplevede med planlovsdebatten i efteråret 2015. Det er en forudsætning
for, at vi overlever uden tidsskriftet Byplan. Af praktiske og demokratiske årsager skal vi forsat have en bestyrelse, men en større
del af arbejdet skal lægges ud i samarbejder, der inddrager flere
medlemmer.
5.
Reduceret kontingent
Uden tidsskriftet Byplan er der ingen grund til at fastholde kontingentets størrelse. Kontingentet skal reduceres til en størrelse,
der ækvivalerer medlemmernes forventninger til et netværk, der
alene faciliterer medlemsarrangementer og debat. Kontingentets
størrelse fastlægges på generalforsamlingen og vil sandsynligvis
kunne halveres.
Fremtiden
Med disse betragtninger har vi fået sendt et signal om, at foreningen lever videre efter lukningen af Byplan, og vi håber, at du som
medlem fortsat vil blive i foreningen.
På generalforsamlingen til foråret vil vi fremlægge en konkretisering af disse betragtninger. Hvad betyder det for vores fremtidige
arbejde? Hvordan kan vi få inddraget medlemmerne mere? Og
hvor højt skal kontingentet være? - Disse vil være nogle af de
spørgsmål, som bliver taget op på generalforsamlingen.
Vi vil opfordre alle medlemmer til at komme med forslag til det
nye FAB. Vi vil herefter offentliggøre synspunkter på vores hjemmeside eller på facebook.
Kom til generalforsamlingen d. 2. juni i København - tid og sted
følger - og deltag i debatten om FAB´s fremtid.

side 3

Møde i København

Torsdag d. 28. januar 2016 kl. 16:30 –18
København Kommuneplan
Københavns Kommunes kommuneplanforslag 2015 bliver vedtaget i Borgerrepræsentation i december 2015. Planforslaget har fokus på to ting –At styrke københavnernes livskvalitet og at skabe
vækst. Kommunen tror at livskvalitet og vækst går hånd i hånd
–at de er hinandens forudsætninger. At enhøj livskvalitet trækker
investeringer og vækst med sig……
Planen har været i høring i efteråret og kommunen er nu i gang
med at dechifrere de mange høringssvar og indsigelser og overvejer hvordan indsigelserne/svarene kan påvirke den endelig
kommuneplan. Planen forventes vedtaget d. 10. december 2015.
Kom og hør om kommuneplanen og karakteren af indsigelserne
-og hvordan kommunen har taget højde for indsigelserne i den
endelige plan. Vi skal også høre om hvordan kommunen ser på
den nye ”planlov” og kommunens syn på muligheder/begrænsninger i forhold til at indfri den nye kommuneplan -ikke mindst i
forhold til nye almene boliger i byomdannelsesområder.
Oplæg v. chefkonsulent Marc J. Jørgensen
Sted: Københavns Rådhus i mødelokale ”Hovedkassen” ligger i
stuen –lettest at gå ind fra Rådhuspladsen.

Møder på Fyn

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 16.00 - 18.00
Fortælling om det nye havnebad i Odense samt
omdannelsesplanen for Odense Havn
Vi starter eftermiddagen med at høre om det nye havnebad, der
åbner for vandhunde i forsommeren 2016. Projektleder Vagn Nielsen fra Odense Kommune vil fortælle om havnebadets tilblivelse
og dets fremtidige funktioner. Bagefter går vi over til Nordatlantisk Hus, hvor projektleder Jette Flinch Nyrup for den nye omdannelsesplan for Odense Havn vil fortælle, hvad planen betyder for
havneområdet og for Odense.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Alle skal tilmeldes via ida.dk/event/317474 - se vejledning sidst i
programmet.
Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Anne
Ramborg på anram@odense.dk.
Se mere på www.odense.dk/havnebad
Mødested: Havnepladsen, Londongade 1, 5000 Odense C
Tilmelding senest 8. marts 2016
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Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 17.00 - 19.00
Rundvisning i den nye retsbygning i Svendborg
Retten i Svendborg får en helt ny bygning placeret på kanten af
Nordre bydel i Svendborg med panoramaudsigt over Svendborg
midtby, havneområdet og Svendborgsund.
Projektet er et OPP-projekt mellem tre pensionsselskaber; CASA
(entreprenør- og ejendomsudviklingskoncern) og KPF Arkitekter.
Den nye retsbygning på ca. 4.000m2 samler alle rettens afdelinger
og funktioner i samme bygning med 7 retssale, mødelokaler og
servicefunktioner.
Det er projektchef Christian Falststrup Sørensen fra CASA entreprenører, der viser os rundt og fortæller om projektet, inden det
tages i brug medio juni 2016.
Fynske Planlæggere er vært ved en feltmæssig forplejning.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Alle skal tilmeldes via ida.dk/event/317477 - se vejledning sidst i
programmet.
Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Anders Hulgaard, arkitekt
maa. på tlf. 27 74 18 07.
Mødested: Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg
Tilmelding: senest22. april 2016
Lørdag den 14. maj 2016 kl. 14.00 - 16.00
Fortælling om Stige Ø - fra losseplads til bynær rekreativ
åndehul inkl. tips til snapsebrygning
I dag byder Stige Ø på masser af frisk luft med mulighed for at
kigge på fugle, sejle en tur på Odense Fjord eller bare på picnic og
nyde naturen i fred og ro.
Der er en mountainbikeruter inkl. dirtjump-bane, en asfaltbane,
en freestyle-base og en legebase til børn og barnlige sjæle. Det er
også muligt at tænde bål og overnatte i shelters på Stige Ø, og der
er toiletter og vandpost.
Foredragsholder Jacob Juhl Harberg har været med til anlægsfasen, og han vil fortælle om Stige Øs historie fra den gang, der har
været skalleværker til nu. Vi slutter arrangementet af med en bid
brød og drikkelse, og her vil et lokalt snapselaug komme og fortælle om, hvordan man kan lave en god snaps, samt hvilke lokale
urter der byder sig til.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Alle skal tilmeldes via ida.dk/event/317475 - se vejledning sidst i
programmet.
Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Jacob Juhl
Harberg på jacob.andreassen@mail.dk.
Se mere på www.stigeoe.dk
Mødested: Ved isboden, Østre Kanalvej, 5000 Odense C
Tilmelding: senest 6. maj 2016

side 5

Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 17.00 - 19.00
Thomas B. Thriges Gade – omdannelsen er i fuld gang.
Kom og hør status på projektet!
Odense Kommune og Realdania gennemfører sammen et historisk byomdannelsesprojekt i Odense. Den firesporede Thomas B.
Thriges Gade har siden 1960’erne skåret Odenses midtby over i to
dele, men nu bliver området forvandlet til et levende og attraktivt
byområde.
I sommeren 2014 blev gaden lukket for gennemkørende trafik og
byggeriet i projektområdet er i fuld i gang. Vi starter med en rundvisning i den nordlige del af den kommende parkeringskælder
under Thomas B. Thriges Gade, hvor projektchef Svend Heegaard
viser rundt og fortæller om status på projektet. Bagefter går vi hen
til Odense Slot, hvor Svend vil fortsætte sin fortælning og vise
sidste nyt fra den sydlige del af projektområdet bl.a. af arkitekturen på de tre byggefelter.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Alle skal tilmeldes via ida.dk/event/317476 - se vejledning sidst i
programmet.
Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Anne Ramborg på
anram@odense.dk.
Se mere på www.fragadetilby.dk
Mødested: Foran Borgerservice, Skulkenborg 1, 5000 Odense C
Tilmelding: senest 30. maj 2016

Tilmelding
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.
Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden
med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig
et arrangement, som er angivet under hvert arrangement i vores
program.

Øvrige arrangementer - tjek dem på www.fabnet.dk

