
DEN DIGITALE  
BYPLANMØDEPAKKE
Den digitale Byplanmøde-pakke indeholder en række  
spændende nedslag i årets byplanmødeprogram om partner-
skaber i Byplanlægningen.

Bestiller du pakken, får du alt materialet stillet til din  
rådighed i november og december – og du har mulighed for at 
se det med det samme, eller du kan tilgå det efterfølgende. 

Vi binder en rød tråd, der handler om partnerskaber, men  
materialet kan sagtens ses og høres hver for sig og på det  
tidspunkt, der passer ind i dine planer.



Partnerskaber om byudvikling  
– hvem, hvad, hvor - og hvorfor ?
Mette Lis Andersen præsenterer en række spændende 
lokale eksempler på partnerskaber fra foreningsdrevet 
byudvikling i Hvide Sande over byledelse af bymidtens 
aktører i Aabenraa til kulturbåret byudvikling i Musicon 
ved Roskilde.

Talk i 2 afsnit lanceres 11. november.
Del 1: Partnerskaber i byudvikling – hvorfor og hvordan?
Del 2: Partnerskaber i byudvikling – konkrete eksempler 

Med direktør Mette Lis Andersen, konsulentfirmaet ’Fru Andersen’

Biodiversitet og naturpolitik
På webinaret præsenteres bl.a. erfaringer og centrale 
pointer fra både det politiske forarbejde og den fysiske, 
langsigtede implementering af en naturpolitik i Aalborg 
Kommune..

Webinar med debat – 4. november kl. 13.00 til 15.00

Oplæg ved ved rådmand Hans Henrik Henriksen (S) og stadsgartner 
Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, biolog Kristine Kjørup 
Rasmussen, ansvarlig for SLAs arbejde med biodiversitet og landskabs-
arkitekt Alexandra Vindfeld Hansen, leder af sLAB, SLA. Webinaret 

tilrettelægges i samarbejde med Park- og Naturforvalterne

Byudviklingens svar på slow food 
Vi får en status på byudviklingsprojektet, som har været 
i gang siden 2007, og hvor der de sidste par år for alvor 
er kommet gang i udviklingen med Rockmuseum og 
boliger. I 2012 fik området Byplanprisen for ny multifunk- 
tionel aktivitetspark og for ualmindelig kreativ planlæg-
ning i området.

Walk and talk i to afsnit. Lanceres 18. november.
Del 1: Musicons take på partnerskaber og bottom up byudvikling
Del 2: Guidet tur i Musicon-bydelen og eksempler på resultater

Med Andreas Høegh, leder af Musicon-sekretariatet, Roskilde 

Partnerskaber med civilsamfundet i landsbyerne
Som noget nyt skal alle kommuner redegøre for deres 
strategiske arbejde med landsbyudvikling i kommune- 
planen. I den forbindelse er der interesse for at kort- 
lægge og inddrage civilsamfundet. Men hvordan? På 
dette webinar kan du bl.a. høre om Aabenraa Kom- 
munes lange og positive erfaring med områdefornyelse 
og samarbejde med landsbyerne efter en langsigtet plan.

Webinar med debat 26 november kl. 14.00 til 16.00

Med Camilla Hjortkjær, Hjortkjær strategisk rådgivning for by og land, 
samt planlæggere fra Aabenraa Kommune. Moderator: Ellen Højgaard 
Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Partnerskab om byomdannelse  
og klimavenlig transport
Ballerup Kommune og Movia deler erfaringer fra deres 
partnerskab omkring det klimavenlige BRT-koncept og 
revitaliseringen af erhvervsområdet Lautrupgård fra at 
være monofunktionelt med enkeltstående kontor- 
domiciler til nye lag i form af boliger, uddannelser og 
nye byrum suppleret med nye BRT-stationer og  
førerløse busser.

Podcast lanceres i starten af december 

Med Peter Andreas Rosbak Juhl, udviklingschef, Movia, og repræsen-
tant fra Ballerup Kommune

Hvordan prioriterer fondene  
arbejdet med partnerskaber ?
Nogle kommuner er rigtigt gode til at tiltrække fonds-
midler til projektudvikling og har udviklet og prioriteret 
arbejdet med fundraising, og man ser måske en tendens 
til at succes med at tiltrække og gennemføre fonds- 
projekter betyder, at man tiltrækker endnu flere fonds-
midler. Med dette webinar ser vi på, hvordan fondene ar-
bejder, hvordan de prioriterer generelt og mere specifikt.

Webinar med debat 10. december kl. 13.00 – 15.00 

Med bl.a. programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania, replik fra en 
kommune og debat. Moderator er Michael Nørgaard, Dansk Byplan- 
laboratorium.

Hvad er der i pakken?

Pris for hele pakken: kr. 1000,- 

Bestil pakken på byplanlab.dk


