Hvordan bevarer vi stationsbymidternes identitet, liv og attraktivitet?
Den udfordring er fælles for ca. en halv million danskere, der lever
et godt hverdagsliv i stationsbyerne tæt på det hele.

Invitation
Seminar

Stationsbymidterne
Identitet, liv og attraktivitet

Torsdag den 22. september
kl. 13.00 - 16.00
Seminaret afholdes hos:
NRGI
Dusager 22, 8200 Aarhus N
Lokale S.3

TILMELDING:

OPLÆG

VIDEN OG INSPIRATION

Jan W Hansen
Professor emeritus, JWH Arkitekter

•

En god idé at passe på og udvikle
stationsbymidter

Henrik Steen Sørensen
Regionsdirektør, Kuben Management

•

Midternes udfordringer og muligheder

•

Forudsætninger for nyt liv med offentlige/
almene boliger i bymidterne

•

Fremtidens stationsby-typologier

•

Handle- og støttemuligheder

www.plangruppen.dk/arrangementer

Julie Schmidt-Nielsen
Partner CEO, WE Architecture

Seminaret tilbydes:

Tenna Tychsen
Partner, Plan Gruppen

Kommuner og boligorganisationer

Undervejs kaffepause, Q & A

Deltagelse er gratis, begrænset antal pladser

JWH Arkitekter

Fremtidens stationsbymidter
Mange af de små og mellemstore stations-

Er disse hjælpemidler til stede, rummer

byer er velfungerende boligbyer, der tilby-

stationsbyernes midte urbane og bosæt-

der et godt hverdagsliv med nem adgang til

ningsmæssige potentialer, som man de

service, fritidsaktiviteter og natur, som især

senere år har forsøgt at kopiere i danske

børnefamilier efterlyser.

forstæder og nye bydele.

Hvem inviterer vi:

Det meste kan nås i gå- og cykelafstand,

På seminaret skal vi se på, hvordan vi fast-

boligorganisationer, der søger inspiration og

og der er tradition for gode sociale fælles-

holder stationsbymidterne som levende og

skaber.

attraktive.

viden til at udvikle stationsbyernes midter.

Stationsbymidterne og hovedgaderne er

•

Vi skal se på, hvad der karakteriserer

Seminaret er et tilbud til kommuner og

Hvem er vi:

som oftest udfordret af tilbagegang og

stationsbyens særlige stedlige og ur-

fysisk fragmentering. Erhverv og butikker

bane kvaliteter, hvad der giver midten

forsvinder, boligstandarden forringes og

identitet, liv og attraktivitet

specialister, der arbejder indgående med

Vi skal se på, hvilke instrumenter vi

udvikling og praksis i landets stationsbyer, lige

kan tage i brug for at styrke bymidtens

fra lokalplanlægning, områdeudvikling, bolig-

hovedgademiljøet belastes af gennemkørende trafik, nedrivninger og dårligt

•

byudstyr.

udvikling og liv, herunder offentligt og
alment byggeri

Selv om mange stationsbyer har ildsjæle,
der prøver at modvirke disse tendenser,

•

Vi skal se på, hvordan fremtidens sta-

periodevis med held, kan det dog ikke

tionsby med nye behov kan udvikle sig

skjules, at dybe samfundsmæssige forhold

som moderne bytype med sin sted-

arbejder imod, og selv ildsjæle kan gå

lighed og fysiske identitet i behold

Vi er et team af fagligt bredt funderede

udvikling til samarbejde med lokalsamfund
om at forstå, bevare og udvikle stationsbyerne.

kolde.

Tilmelding:

Skal udviklingen vendes, er der behov for

www.plangruppen.dk/arrangementer

nytænkende konkrete, forbilledlige fysiske
modeller og en hjælpende, offentlig hånd i
form af fleksible planlægnings- og finansieringsmuligheder.

JWH Arkitekter

