










Manifest 
 
1. Vi er bindeled mellem den professionelle og lægmanden  
Ved at udfylde det mellemrum, der opstår i arbejdet mellem top-down og bottom-up, og forbinde systemer og mennesker.  
 
2. Vi er by pædagoger  
Og arbejder med at udforske området mellem læring og byudvikling. 
 
3.Vi er et mangfoldigt og tværfagligt firma  
I erkendelse af at byudvikling er et komplekst felt og vi ikke kan løse komplekse bymæssige opgaver alene på en arkitektfaglig baggrund.  
 
4. Vi er ikke bange for at få snavsede hænder  
Og har derfor en hands-on tilgang til design og borgerinddragelse gennem hele processen.  
 
5. Vi bekymrer os om vores planet  
Og sigter mod, gennem en bæredygtig og overordnet tilgang, at foreslå hybride løsninger, hvor naturen og mennesket interagerer og stimulerer 
hinanden.  
 
6. Vi tror på demokratisk byudvikling  
Og kæmper for, at alle grupper i samfundet blive inddraget, selv de mindre ressourcestærke af dem.  
 
7. Vi tror på samskabelse  
Og arbejder på at bringe alle interessenter til bordet for at opbygge demokratiske og bæredygtige projekter.  
 
8. Vi tror på processen  
Vi har lært af erfaringer og anerkender betydningen af de enkelte trin af rejsen snarere end det endelige produkt. 
 
9. Vi tror på samarbejde  
Og teamer derfor op med ligesindede beslutningstagere og forandringsagenter. 
 
10. Vi tror på dig  
Vel vidende, at en mere demokratisk by har brug alle, også for dig!  
  
 
 
 
 
 
 
  
 



De unge og folkeskolen 



Mit København 























Instagram 



















CoCityApp 





















CoCityApp
Co-creating your city

#
Flexibility

// ET VÆRKTØJ TIL KOMMUNEN
CoCityApp er et redskab til at undersøge forskel-
lige områders potentialer via borgerinddragelse.

App’en giver mulighed for via en demokratisk 
proces at lade folk drømme om fremtiden for 
deres by.

    KVALIFICERING

Ved at anvende kampagne-
hashtagget vil alle indsendte 
idéer være samlet i en stor 
pulje under samme hashtag. 
Hashtagget kan på samme 
måde være med til at sikre, 
at idéerne kan inddeles under 
forskellige emner og kategorier

    LOKALISERING 

Ved hjælp af geotagging-
funktionen vil alle indkomne 
idéer blive knyttet til en bestemt 
lokation på kortet.Geotagging 
gør det muligt at danne et slags 
varmekort over byen, hvor 
lokationer med mange idéer vil 
være fremhævet.

ANERKEND VÆRDIEN AF 
BORGERNES IDÉER

Borgere der færdes i byen 
har ofte gode ideer. 
Hvor kan de dele dem?

HELE TIDEN 
// KONTINUERLIG DATA

CoCityApp er en vedvarende 
service, der giver nutidige, ge-
olokaliserede og kvalificerede 
data udsprunget direkte fra 
borgernes spontane idéer.

FOKUSPUNKT
// TIDSAFGRÆNSET KAMPAGNE

Via en tidsramme-funktion i 
app’en kan man fokusere på 
et bestemt område eller emne, 
hvorefter resultaterne kan blive 
fremhævet igennem en kam-
pagne.

HØJDEPUNKT
// ENGANGSEVENT

Hvis man ønsker at indføre 
CoCityApp, lære om brugen 
af den eller ønsker at øge sin 
viden om et bestemt emne, 
kan der arrangeres forskellige 
events såsom workshops eller 
konkurrencer.

INDSAML BORGERNES VIDEN 
OG VISIONER

CoCityApp er et redskab, der 
kan hjælpe kommunerne med 
at indsamle idéer til byens 
udvikling, påskønne dem og 
bruge dem i arbejdet med 
demokratisk byudvikling.

SKAB EN PLATFORM FOR 
DIALOG

App’en fungerer som en 
platform for dialog mellem 
kommunen og borgerne ved 
at indsamle og gøre brug af 
borgernes idéer.

Borgerinddragelse

Digitale værktøjer



Proces 



Produkter / Ydelser 




