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Vær med når Københavns 
Kommune og Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter 
inviterer til debat om områ-
defornyelse og bypolitik i de 
store byer.

Den områdebaserede, 
helhedsorienterede indsats 
blev en del af byfornyelsen i 
slutningen af 90’erne. Siden 
er der igangsat og gennem-
ført mere end 100 projekter 
i små og store byer, hvor 
kommunerne sammen med 
borgere, foreninger, institu-
tioner, erhvervs- og kulturliv 
har sat byområder under 
lup for at skabe udvikling. 
En udvikling, der sættes i 

gang ved at løfte i flok med 
såvel fysiske som sociale 
og kulturelle indsatser. 
Det har givet mange gode 
resultater. Nedslidte by- og 
boligområder fra Køben-
havn til Esbjerg, fra Aalborg 
til Næstved er forvandlet til 
attraktive bydele. Nu kan vi 
se tilbage på, hvad der har 
virket, og hvad der skal ud-
vikles yderligere. Efter 15 år 
med områdefornyelse er det 
på tide, at vi giver redskabet 
et kærligt og kritisk eftersyn. 

Kom med og bidrag til 
debatten om fremtidens 
byfornyelse.

Deltag i debatten

Program

09.30
Ankomst og kaffe

10.00
Velkomst ved minister for by, 
bolig og landdistrikter, Carsten 
Hansen 

10.15
Velkomst  ved teknik- og 
miljøborgmester Ayfer Baykal, 
Københavns Kommune

10.30
Lokalt kulturelt indslag

10.45
Fællesskaberne udfoldes 
10 lynhurtige fortællinger fra om-
rådefornyelsernes hverdag. For-
målet er dels at give deltagerne en 
fornemmelse af, hvad områdefor-
nyelse er og kan, dels at varme op 
til debatten i grupperne. 

12.00
Netværksfrokost

12.45- 14.30 
Bypolitik og områdefornyelse
Vælg dig ind på et emne ved 
tilmelding. Alle workshops skal 
levere 1 godt spørgsmål til det 
politiske panel.

1. Værdien i byen og i   
områdefornyelsen.

2. Fællesskaber i byen –  
demokrati og sammenhængskraft

3. Stedet som katalysator for 
nye løsninger

4. Den smarte by og område-
fornyelsen

5. Drømmen om fremtidens      
fællesskaber i byen (Diskussion 
med studerende)

Byfornyelse der skaber vækst og fællesskab i større byer

Områdefornyelsen som strategisk værktøj i bypolitikken 

Konference på Amager – 18. september 2013

Sted

Amager Bio. Øresundsvej 6, 
2300 Kbh. S 

Deltagerafgift

Det er gratis at deltage, men 
der er et begrænset antal 
pladser

Elektronisk tilmelding

Via www.byplanlab.dk. 
senest 9. september

Tilrettelæggelse

Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter, Københavns 
Kommune og Dansk Byplan-
laboratorium

Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Målgruppen for konferencen 
er embedsmænd, politikere, 
studerende, forskere og aktive 
borgere.

15.15
Områdefornyelse og 
morgendagens bypolitik 

Perspektiverende paneldebat 
med aktiv inddragelse af 
publikum
Minister Carsten Hansen,  
borgmester Ayfer Baykal fra  
København, samt 2 borgmestre 
fra kommuner med større byer.

16.00
Afslutning 
ved minister Carsten Hansen

Tilvalg: 16.15 – 17.00    
3 generationer – forankring og 
fornyelse
Gåtur i kvarteret, der kan fremvise 
tre generationer byfornyelse:   
Kvarterløftet i Holmbladsgade, 
Øresundsvejskvarteret samt 
Sundholmskvarteret.

Fællesskab og vækst 
i byfornyelsen


