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Nye bestyrelsesmedlemmer
Byplanlaboratoriet har netop afholdt det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der
helt efter plan og vedtægter blev valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer. De afgående
bestyrelsesmedlemmer, Lene Krogh, Peter H. Vergo og Filip Zibrandsen, har alle
været medlemmer af bestyrelsen i otte år og falder dermed for tidsgrænsen.
Herunder en kort præsentation af de tre nye bestyrelsesmedlemmer.
Plan- og udviklingschef
Bettina Hedeby Madsen
Hjørring Kommune

Stadsarkitekt Lisbet Wolters,
Vejle Kommune

Teamleder S:LAB, Alexandra
Vindfeld Hansen, SLA

• Chef for By, Kultur og Erhverv,
Hjørring Kommune siden 2015.
• Uddannet cand.scient.adm fra
Aalborg Universitet i 2002.

• Fra september 2015 ansat som
Stadsarkitekt i Vejle kommune.
• Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus
i 1997 fra afdeling D – Bybygning.

• Siden august 2006 ansat i SLA.
Teamleder for SLAs forskningsog udviklingsteam.
• Uddannet Landskabsarkitekt i 2004
fra Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole.

FOKUS
“Samspil og dynamik mellem
forskellige interesser og arenaer
er et primært fokuspunkt i mit
daglige virke. Kultur, Erhverv
– landskab og byplanlægning
beriger hinanden, når vi gør os
umage med at se forbindelser
OG husker, hvornår klassiske
faglige indfaldsvinkler til planlægning og byudvikling skal i spil.“
BYPLANLABORATORIETS
ROLLE
✔ Formidle nye løsninger – holde de
faglige debatter godt i gang med
nye perspektiver.
✔ Være ambitiøs på planlægningens
og byudviklingens vegne – opfange
tendenser og formidle de gode
eksempler lokalt, nationalt og internationalt – sat ind i dansk kontekst.
✔ Samarbejde mellem borgere,
virksomheder og myndigheder
bør optage os alle, og kalder på, at
vi hele tiden arbejder med vores
grundlæggende tilgange til og
metoder i samarbejdet med de
forskellige interessenter. Byplanlaboratoriet skal kunne inspirere og
ind imellem provokere til nye overvejelser om kommunernes mange
forskellige kasketter, når vi på en og
samme tid skal holde faglig flyvehøjde, god investordialog og åbne
nye veje til borgerinvolvering og/
eller samskabelse.

FOKUS
“Udvikling af byerne i et tæt
samarbejde mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner,
investorer, borgere og byggevirksomheder. Det kræver samarbejdsevner og et mere strategisk
fokus fra alle parter og her ser
jeg at Byplanlaboratoriet kan
spille en væsentlig rolle som
facilitator for tværgående
samarbejder.“
BYPLANLABORATORIETS
ROLLE
✔ Dansk Byplanlaboratorium har en
vigtig rolle når det gælder byernes
udvikling og forandring, som rammen om menneskers liv. Som stadsarkitekt er jeg optaget af hvordan
arkitektonisk kvalitet kan bidrage
positivt til samfundets udvikling og
give en bedre livskvalitet for mennesker.
✔ Byplanlaboratoriet kan i endnu
højere grad bidrage til at bygge bro
mellem det private og det offentlige. Både for at skabe en større
vidensudveksling, men også for at
skabe stærkere netværk på tværs af
de to.
✔ Jeg ser et potentiale i at fokusere
på det internationale samarbejde.
Der er meget inspiration at hente
i andre landes metoder og viden
og Byplanlaboratoriet er en oplagt
platform til at formilde internationale netværk og erfaringer.

FOKUS
“Jeg har fokus på naturbaseret
byudvikling ofte med afsæt i en
evidensbaseret tilgang og altid i
tværfaglige processer med erfaringer fra både nationale, som
internationale forsknings- og
byudviklingsprojekter. At skabe
øget livskvalitet for mennesker
ved at bygge bro mellem forskning og byudvikling med naturen som omdrejningspunkt og
driver”.
BYPLANLABORATORIETS
ROLLE
✔ Byplanlaboratoriet har en væsentlig
rolle i at fremme den tværfaglige
dialog om kvaliteten i vores byer.
At fortælle om ‘Det grønne, som
mere end blot godt for øjet’; at det
grønne har potentialet for at øge
livskvaliteten i vores byer igennem
en mere ligeværdig placering i
byens ligning.
✔ Dansk Byplanlaboratorium har en
vigtig rolle i forhold til at opsamle
erfaringer, fremme studier og formidle viden om gode processer, rollemodeller og byplanlægning, der
giver øget livskvalitet i vores byer.
✔ At få flere unge til at interessere sig
for byplanlægning og understøtte
dialog om uddannelse af byplanlæggere og afdækning af
de meningsfulde og motiverende
interessefelter, der kan tiltrække
unge kræfter til byudviklingen.

