
STUDIETUREN GÅR TIL

TÜBINGEN
— byggefællesskaber og  

levende bykvarterer

Studietur 18.-19. juni 2020 til den sydtyske by Tübingen – byen, der 
er kendt for en udviklingsstrategi, der satser på mindre skala, tæthed 
og diversitet – æstetisk, funktionsmæssigt og socialt. 

Studieturen tilbyder en indføring i Tübingens model for baugemein-
schaften (byggefællesskaber) i teori og praksis, vi oplever kvarterer 
og aktører og skaber et fælles rum for refleksion – om hvordan vi 
kan bruge modellen i danske kommuner. 
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På studieturen oplever du bl.a:

Bykvarteret Mühlenviertel, der er realiseret 2006-2010 
og er hjem for ca 700 indbyggere. Vi besøger et byg-
gefællesskab. 

Det gamle tekstil-virksomhedsområde Alte Weberei, 
der i 2011-2016 blev omdannet til et blandet bolig- og 
erhvervsområde, der i dag er hjem for ca. 700 indbyg-
gere og arbejdssted for 100. 

Thübingen Universitätsstadt er en by med ca. 90.000 ind-
byggere i den sydvesttyske delstat Badem-Württen-
berg. Byen ligger cirka 35 km syd for Stuttgart.Thübin-
gen har siden 1985 skabt bydele og boliger til 15.000 
nye indbyggere – stort set alle på brown-field arealer.

Baubürgermeister Cord Soehlke, 
Universitätsstadt Tübingen, er 
udpeget borgmester, byplanar-
kitekt og samtidig administre-
rende direktør for Teknikfor-
valtningen i byen.Cord vil være 
vært for en del af studieturen.

Rent praktisk...
Studieturen starter i Stuttgart Lufthavn torsdag den 
18. juni kl 11:00 og slutter samme sted fredag den 19. 
juni kl. 17:00.

SAS flyver til Stuttgart med ankomst torsdag kl. 09:30 
og afgang fredag 18:40. Flyrejsen er ikke inkluderet.

I studieturen er inkluderet transport fra Stuttgart og 
rundt i Tübingen, hotelovernatning, middag og øvrig 
forplejning.

5.700 kr. for tilskudsgivere til Dansk 
Byplanlaboratorium i 2020. 7.800 kr. 
for alle andre.

PRIS

TILMELDING På www.byplanlab.dk.
Tilmeldingsfristen er 1. maj 2020.

HVORNÅR 18. juni kl. 11:00 - 19. juni kl. 17:00.

PAKKELISTE Afstøvet skoleengelsk og finpudsede 
vandrestøvler til byvandring.

Bykvarteret Französisches Viertel, hvor bystyret gjor-
de sine første erfaringer med byggefællesskaber. Her 
købte bystyret i 1990erne et kaserneområde og solg-
te byggeretter til byggefællesskaber, der blev pione-
rer for den senere udvikling. Resultatet er et bolig- og 
erhvervsområde for 2400 indbyggere med en række 
små og mellemstore servicevirksomheder.


