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Direktør Ellen Højgaard Jensen,
Dansk Byplanlaboratorium i
samarbejde med forfatterne til
Almen-vejledningerne om frem-

Kursus i København d. 15.-1

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig på jdh@bygningskultur.dk
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