ARKITEKTFORENINGENS
ÅRSKONFERENCE 2019
Skønheden i det almene
Gellerupscenen, Brabrand, den 10. maj
På årskonferencen præsenterer vi dig for ny viden om muligheder og udfordringer i det almene boligbyggeri.
En række inspirerende indlæg fra ind- og udland giver bud på, hvordan vi skaber innovative bolig- og kommunale indsatser inden for det almene.
PROGRAM
Kl. 13.00
		

Velkomst ved formand for Arkitektforeningen, arkitekt MAA Johnny Svendborg og introduktion ved
Marie Stender, forsker, SBi.

Kl. 13.15		
		
		
		

Den almene sektor og BLs 100 års jubilæum ved adm. direktør BL Bent Madsen.
Historisk oprulning af den almene sektor i anledning af BLs 100 års jubilæum og dens rolle i forhold
til velfærdsstaten i dagens Danmark. Hvor står vi i dag? Og hvilke muligheder og udfordringer ser
Bent Madsen for fremtiden?

Kl. 13.35		
		
		
		

Plads til innovation og nye løsninger inden for de eksisterende regler ved udviklingschef, Himmerland
Boligforening, Sven Buch.
Himmerland Boligforening har været god til at tænke i nye løsninger inden for det almene og løbende
udvidet grænserne for, hvad man som almen forening kan gøre. Hvordan gør man det i praksis?

Kl. 13.55		
		
		

Et bud på en arkitekturkanon for det almene ved arkitekt og byggedirektør i KAB Rolf Andersson.
Hvis man skulle lave en kanon, hvilke almene boliger skulle så med og hvorfor?
Rolf Andersson vil med sin baggrund som arkitekt og sine mange år i det almene give et bud.

Kl. 14.15
		
		
		

Circle House – ved arkitekt MAA Katrine West Kristensen, Vandkunsten og Fællestegnestuen.
Circle House er bygget efter cirkulære principper. Bygningerne kan skilles ad, og komponenterne kan
derefter indgå i andre byggerier uden at miste værdi. Circle House skitseres i samarbejde mellem 3XN,
Lendager Group og Vandkunsten, under navnet Fællestegnestuen.

Kl. 14.45

Pause

Kl. 15.15		

Oplæg om transformationen af Gellerup ved borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Kl. 15.25		

Paneldebat: Potentialer og barrierer for den almene boligsektor i Danmark i fremtiden.

Kl. 15.55		
		
		

DeFlat Kleiburg ved arkitekt og vinder af Mies van der Roheprisen 2017 Xander Vermeulen Windsant.
Tanker og erfaringer med transformation og renovering af almene boliger i Holland med udgangs-		
punkt i DeFlat Kleiburg bebyggelsen i udkanten af Amsterdam.

Kl. 16.55		

Afrunding og tak for i dag, ved formand for Arkitektforeningen, Johnny Svendborg.

		Moderator: Marie Stender, forsker, SBi.
KL. 17.30-18.30 Guidede gåture i Gellerup.
Kl. 19.00-22.00 Middag (lækker streetfood), cava, øl og vin.

