NYP Wintercamp
Brønshøj-Husum 2011
Bellahøj Skole d. 10-12 marts 2011
Forstaden i byen – Københavns
nærmeste forstæder er blevet
børnefamiliernes mekka i det
21. århundrede.
NYP Wintercamp 2011 søger
visioner for mere byliv og bedre
byrum i en metropol-forstad
– bydelen Brønshøj-Husum.
Vær med til at sætte drømmene
om forstaden i gang…

København er hovedstad, middelalderby og turistby men indenfor kommunegrænserne findes også forstadens stille bylandskab. Børnefamilierne strømmer
til de københavns forstæder og glædes over lyset, luften og tætheden til centrum. Trods populariteten kan man spørge, hvorfor der endnu i det 21. århundrede er behov for en saltvandsindsprøjtning, som beriger byliv og udnytter byrummene bedre? København er berømmet for sin planlægning i menneskeskala,
men der er fortsat områder, hvor mødesteder kvæles af høj trafikbelastning og
et manglende centrum. Udfordringen er at skabe bymæssige rammer for både
metropol- og forstadslivet i én og samme bydel. Her giver NYPs Wintercamp
2011 en unik mulighed for at udvikle et byområde, der forsømmes i byudviklingsregí, og som blot venter på at blive løftet af unge byplanlæggere. Vær med til at
sætte drømmene i gang og påvirke udviklingen af forstaden, der synes at have
tabt pusten efter 100 års intensiv byudvikling.
Deltag i en åben tegnestue-workshop, hvor du udfordres af mødet mellem
Brønshøj-Husums borgere og andre fagligheder indenfor planlægning.
Brønshøj-Husum er en bydel i Københavns Kommune, som er i færd med en
udviklingsplan for bydelen i dialog med borgerne. Det ender ud med en bydelsplan – som vil blive brugt af borgerrepræsentationen og lokaludvalget i deres
indsatser for bydelen fremover. Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Netværk for
Yngre Planlæggere inviterer nyuddannede og studerende fra alle fag indenfor
byudvikling til at deltage.

Tilmelding skal ske inden
d. 8. marts på www.nyp.dk.
Der er max. deltagerantal
på 15 NYP’ere.

NYP Wintercamp
Brønshøj-Husum 2011
Bellahøj Skole d. 10-12 marts 2011

Program
Inspirationsaften
Torsdag den 10. marts
Kl. 16.00 Ankomst til Bellahøj Skole for overnattende til Bellahøj Vandrehjem.
Kl. 18.00 Buffet og velkomst af Lokaludvalgsformand Christian Hesselberg,
Bellahøj Skole, gymnastiksalen
Kl. 19.00 Er der mulighed for byliv i forstaden? Camilla Van Deurs fra
Gehl Architects.
Kl. 20.00 Sundhed i byudvikling og aktivering af byrum til leg og bevægelse.
Oliver Vanges fra Lokale- og Anlægsfonden
Kl. 20.45 Om bydelen og udfordringen, bydelsplankoordinator og NYP’er
Signe Dehn Sparrevohn
Rundtur i bydelen og opstart af workshop.
Fredag den 11. marts
Kl. 09.00 Bustur i bydelen. Mødested foran Bellahøj Skole.
Kl. 11.30 Frokost
Kl. 12.00 Præsentation af udfordringen I. NYP’ere og borgere tager hul på
første del af workshoppen.
Kl. 15.00 Kaffe
Kl. 15.30 Udfordring II.
Kl. 19.00 Middag
Åben tegnestue og afslutning
Lørdag den 12. marts
Kl. 09.00 Morgenmad og fortsat workshop.
Kl. 10.00 Interesserede borgere er velkomne til at se med.
Kl. 12.00 Præsentation af forslag og ekspertpanelets reaktion.

