
Mere end 10 års vækst er lige nu afløst 
af en stagnation, som bør giver anledning 
til refleksion. Hvad har vi fået bygget i 
vækstperioden, hvordan ser boligmarke-
det ud, og hvor er bykvaliteterne? 

Formålet med dette seminar, er at sætte 
fokus på aktuelle, boligpolitiske udfor-
dringer. Planlægning af fremtidens bolig-
byggeri og udvikling af eksisterende bo-
ligområder er en af kommunernes helt 
centrale opgaver. 

Men fremtidens boliger er for ca 90%’s 
vedkommende de boliger vi allerede har, 
så vi må ikke kun tænke i nybyggeri.

Som deltager i seminaret får du:

Præsenteret de nyeste undersøgelser af 
den eksisterende boligmasse og et bud 
på fremtidens boligbehov

Indblik i den nye lovgivning for den 
almene sektor

Forståelse for hvordan kommunal bolig-
politik er betinget af plankultur og ram-
mebetingelser

Præsenteret  resultaterne af Vejles bolig-
politik i én til én

Mulighed for at møde nye samar-
bejdsparter og udvide dit netværk

HVOR OG HVORDAN VIL VI BO?
Om aktuelle boligpolitiske udfordringer

VEJLE 25. - 26. NOVEMBER 2010 
PÅ SCANDIC JACOB GADE, FLEGBORG 8-10

Henvender sig til:
Kommunale politikere,
embedsmænd og andre,
der beskæftiger sig med 
boligspørgsmål.



Deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud til Dansk Byplanlaboratorium i 2010: 1.950,- kr.
For andre: 2.600,- kr.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk. Tilmeldingen skal være Dansk Byplanlaboratorium i hænde 
senest mandag 25. oktober. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

TORSDAG 25. NOVEMBER

13.00 Frokost

13.45 Introduktion til seminaret
Centerleder Hans Kristensen, Center for Boligforskning SBi, og
Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

14.00 Nutidens boliger til fremtidens behov
Karakteristik af dagens leje- andels- og ejerboliger 
Forskningschef Hans Thor Andersen, Center for Boligforskning Sbi

14.45  En langsigtet strategi for udvikling af den almene sektor
Med den nye lovgivning skal kommuner og boligselskaber samarbejde
og tænke strategisk. Hvordan kan det lade sig gøre i praksis?
Direktør Bent Madsen, BL

15.30 Kaffepause

Fremtiden bliver præget af flere ældre og flere singler. 
Hvordan vil de bo, og hvordan kan kommunerne 
bruge det? 2 oplæg til debat
 
16.00  Nye generationer af ældre stiller nye krav til boligen
Kulturforsker Anne Leonora Blåkilde, Center for Sund Aldring

16.30 Singlerne på boligmarkedet, hvem er de og hvor bor de?
Forsker Toke Haunstrup Christensen, Center for Boligforskning SBi

17.00 Summemøder og debat i plenum

18.00 Pause og indkvartering

19.00 Middag

20.00 Ude godt hjemme bedst
Om hjemmets betydning i den postmoderne, globale tidsalder 
Kulturforsker ved Syddansk Universitet, Mette Mechlenborg

FREDAG 26. NOVEMBER 

9.00 Vejle versus Odense
I relation til boliger og boligpolitik: 
Hvad karakteriserer de to kommuner,
regionalt, fysisk og kulturelt
om ligheder og forskelle
Afdelingsleder Henrik B. Aagaard, Vejle Kommune og
arkitekt Charlotte Lorentzen, Odense Kommune

10.00 En by i balance
Ekskursion der viser bredden af boligudbud samt særlige fyrtårne,
som midtbyen, Økolariet og Spinderihallerne

12.00 Frokost

13.00 Region Syddanmarks Byanalyse 2009
Hvordan kan kommunerne bruge den slags analyser
Afdelingschef Rune Stig Mortensen, Region Syddanmark

13.20 Summemøder og debat i plenum

14.00 De vigtigste Budskaber fra seminaret,
 - set i et generationsperspektiv
Centerleder Hans Kristensen, Center for Boligforskning SBi  

14.30 Det bedste ved velfærdsstatens boliger
og et arkitektonisk blik på fremtidens boliger
Professor Claus Bech- Danielsen, Center for Boligforskning SBi

15.00 Slut

PROGRAM


