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Undskyld, men hvem
planlægger vi for?

Af projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium
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Formanden for interesseorganisationen Park- og Naturforvalterne, Kirsten Lund Andersen, peger på, at de
grønne og rekreative faciliteter kan fremme sundhed og
understøtte sociale fællesskaber. Hvis de ikke bliver ofret
for byggerier.
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Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, formand for interesseorganisationen Park- og
Naturforvalterne.
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MELLEM BY OG LAND
FREMTIDENS GRØNNE FORSTAD
Flere mennesker vil i de kommende år
flytte til de større byer. Udviklingen giver
også forstæder og byer i oplandet nye
muligheder for at forny sig. Byudvikling,
byfornyelse og klimatilpasning er nogle
af de værktøjer, der kan skabe værdi.
Bomønstre, indkøbsvaner og mobilitet ændrer
sig lynhurtigt. Samtidigt tyder alt på, at efterspørgsel på rekreative muligheder, friluftsliv
og adgang til natur vil stige og få stor betydning
for bosætning og sociale fællesskaber.
• Hvordan kan vi som grønne fagfolk gribe
udviklingen og bidrage til at forny og udvikle både store og små byer, så de bliver
eftertragtede at bo og leve i?
• Hvordan kan vi understøtte arbejdet
med klimatilpasning?
• Og hvordan med driften, der stadig ofte
bliver glemt i både store og små projekter;
både når det handler om klimaløsninger
og grønne faciliteter.
• Hvordan kan vi højne fagligheden og
styrke kompetencerne? Hvad kan vi
lære af andre faggrupper?
Årets udgave af Danske Parkdage holdes i HøjeTaastrup Kommune, der for alvor har sat byudvikling, fornyelse og klimatilpasning på dagsordenen i form af en række ambitiøse projekter.

På konferencen sætter vi fokus på
følgende emner:
BYUDVIKLING
• Nærheden – ny bæredygtig by
med 9.000 nye indbyggere
• Høje-Taastrup C – Byfortætning
med nyt grønt strøg
• Regionalt fristidsområde – gigantisk
forlystelsesby og naturpark
OMRÅDEFORNYELSE
• Taastrupgaard og Gadehave
Kvarteret – omdannelse af ghetto
FREMTIDENS KLIMALØSNINGER
• LAR, grøn klimatilpasning og
aktivt brug af landskabet
Konferencen afholdes af Park og
Naturforvalterne i samarbejde
med Høje-Taastrup Kommune og
Teknologisk Institut/Vand i Byer.
Sæt X i kalenderen
5.-6.-7. september 2018
Tilmelding åbner primo april.

