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De store dagsordener og kriser kalder højere end 
nogensinde før, på samarbejde og nye løsninger. Det 
kræver at vi tager chancer eller i hvert fald følger stier, 
ingen før har været på; Nye materialer, processer, 
certificeringer, beregninger, tekniske løsninger osv. Vi 
kan ikke gøre som vi plejer og vi kan ikke vente på at 
alle nye løsninger bliver gennemprøvet før vi imple-
menterer dem.

Hvordan holder man balancen når man på den ene 
side må tage en chance, og på den anden side må 
investere tungt og tænke langsigtet? 

Strategier, roadmaps, fremtidsbilleder, scenarierap-
porter; der er mange veje til målet. På Byens Gulv 
finder du eksempler på det meste – og ikke mindst, 
det nyeste! DELING eller SHARING, som det hed-
der på godt gammelt dansk, er én af de veje, vi går 
sammen.  Vi bliver nødt til at lære af hinanden, turde 
stille de svære spørgsmål og drøfte dilemmaer og 
konflikter for i fællesskab at blive klogere. Tiden, hvor 
man gemte de gode idéer i skuffen er løbet fra os, 
og vi må alle være optaget af, at vores erfaringer kan 
skabe værdi for andre.  

Nyeste viden om teknik og materialer, inspiration 
og erfaringer fra både orivate og offentlige projekter 
og netværk med en dedikeret branche er øverst på 
vores ønskeseddel for en god konference i 2023! 
Vi ses på Byens Gulv 2023!
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