
SESSIONER
torsdag 3. oktober kl 13:45-15:45
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A: Politik eller strategi?
Der er stor forskel på, hvorfor forskel-
lige kommuner går ind i at formulere 
retninger for boligområdet. Debat om 
kommunale visioner og værktøjer.
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B: Udsatte boligområder 
     - også en del af byen
Perspektiver fra forskning og praksis.
Session i partnerskab med Statens Byg-
geforskningsinstitut, Aalborg Universitet

C: Invitér bofællesskaberne indenfor
Hvad driver forskellige bofællesskaber?
Hvordan kan de professionelle aktører i 
kommuner og i byggesektoren hjælpe 
med at realisere drømmene?

D: Styrket kvalitet  
      - i boliger og boligområder
Debat om livskvalitet og byudvikling. 
Arrangeret i partnerskab med Danske 
Arkitektvirksomheder.

E: Fra gentrificering til spøgelsesbyer? 
Debat, holdninger til byen, samt film-
visning af dokumentaren PUSH! - en 
vaskeægte gyserfilm for indbyggere og 
bystyrere i hele verden. 

F: Workshop. Hvordan bor vi i fremtiden?
Vi stiller skarpt på spændende boligløs-
ninger og tager et blik ind i fremtidens 
trends og beboerbehov.
Arrangeret i partnerskab med AlmenNet. 

G: Byggefællesskaber  
      - learning from Tübingen
Inspiration, spørgsmål og svar om den 
sydtyske by Tübingen, som er førende 
indenfor byggefællesskaber. På engelsk.

H: I forhandlingsrummet... 
Inspiration til partnerskaber om bære-
dygtig byudvikling: Hvordan kan kom-
munerne lande bedre by- og boligkvali-
teter i partnerskaber med markedet?

I: Masterclass:  
    Forstå dit lokale boligmarked.
Om analyser og prognoser i den lokale 
boligpolitik: Hvilke udfordringer fører 
fremtidens efterspørgsel med sig?

J: Kan vi bygge os til livskvalitet?
Ny viden om danskerne og vores bolig-
situation: Hvad betyder fællesskabet for 
livskvalitet i vores boligmiljøer?
Tilrettelagt i partnerskab med Realdania.

K: Mellem myndighed og boligmarked
Debat om politisk lederskab, planlæg-
ningsredskaber og kvalitet i boligbyggeri. 
Tilrettelagt i partnerskab med Akademisk 
Arkitektforening.

Se det samlede  
program og  

tilmeld dig på  
byplanlab.dk

Sessionerne afholdes i lokaler dels på 
Hotel Comwell Køge Kyst og dels i loka-
ler i Køge Bymidte.

Det er kun muligt at deltage i én af ses-
sionerne. Af hensyn til lokalestørrelser 
er der loft over deltagerantallet på de 
enkelte sessioner. Når du tilmelder dig, 
vil vi bede dig om at angive tre sessioner, 
som du ønsker at deltage i – i prioriteret 
rækkefølge. Dine ønsker efterkommes i 
den rækkefølge, tilmeldingerne modta-
ges (først til mølle).


