
To værelser med eget bad og centralvarme
Tag med, når vi for en eftermiddag sætter fokus på de små lejligheder i det  
murede byggeri. 
Lejlighederne med de to værelser har været en god ramme om flere famili-
ers liv fra vugge til grav. Er de stadig det? Hvilke kvaliteter har de? Hvordan 
kan de bruges i fremtiden?

Pernille Stensgaard, forfatter og journalist på Weekendavisen leder os gennem 
programmet.

50’ernes byggepladser
Søren Bøgh er murersvend og arkitekt.
Søren fortæller om en, tid vi knapt husker i dag, og viser billeder fra 
50’ernes byggepladser.

Livet i en toværelses
Pernille Stensgaard taler med Hans Kristensen og Kristoffer Toft.  
Hans er vokset op i en toværelses lejlighed i 1950’erne sammen med sine 
forældre og søskende. 
Kristoffer bor i en toværelses lejlighed nu, men han har ikke tænkt at blive 
boende, når han engang stifter familie.

Fremtiden for 50’ernes bebyggelser?
Claus Bech-Danielsen er arkitekt og forsker på Statens Byggeforskningsinstut.
Claus fortæller om de særlige kvaliteter i 1950’ernes almene boliger, om 
bebyggelsernes aktuelle problemer og deres fremtidige potentialer.

Undervejs holder vi en pause, hvor du kan strække benene. 
Se hvor stor en toværelses lejlighed egentlig er og se udstillingen om 
1950’ernes almene boliger. 

Vi byder på kiksekage, kaffe og kirsebærvin

13. september 2012 16.30-19.00 i Bygningskulturens Hus.
Borgergade 111, 1300 København K

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig på jdh@bygningskultur.dk

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36
1165 København K
tlf. 33 13 72 81
e-mail: db@byplanlab.dk
Fax 33 14 34 35

Helhedsplaner og fremtidssikring
Kursus i København d. 15.-16. april 2008

praktiske oplysninger
Kurset afholdes på 
Vartov
Farvergade 27
1463 København K
tlf 33 73 28 00

Overnatning på
Danhostel Copenhagen City
H.C. Andersens Boulevard 50
1553 København V

deltagerafgift
For institutioner, der giver tilskud 
til Dansk Byplanlaboratorium el-
ler er medlemmer af Almennet i 
2008: kr. 4.800 
For andre: kr. 6.400
I prisen er inkluderet overnatning 
i enkeltværelse, fuld forplejn-
ing og deltagermateriale. Ring 
og få en aftale, hvis du ikke skal 
overnatte. 
.

elektronisk tilmelding
Via www.byplanlab.dk. Tilmeldin-
gen skal være Dansk Byplanlabo-
ratorium i hænde senest fredag 
d. 14 marts. Efter denne dato er 
tilmeldingen bindende. Ved afbud 
herefter betales et gebyr på 500 
kr. Ved afbud efter den 31 marts 
eller derefter betales hele afgiften

tilrettelæggelse/kursusledelse
Direktør Ellen Højgaard Jensen, 
Dansk Byplanlaboratorium i 
samarbejde med forfatterne til 
Almen-vejledningerne om frem-
tidsanalyse, helhedsplanlægning 
og beboerdemokratisk proces.


