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TILMELDING

Hvis du har lyst til at deltage i debatten, kan du tilmelde dig ved at skrive en 
e-mail til Karina på svka@aarhus.dk. Her skriver du, hvilket debatspor du ønsker at 
deltage i. Du må også meget gerne skrive, hvad du er særligt optaget af. Hvis du har 
spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Karina på 29209240. 

Kom og del dine erfaringer, forslag og drømme

Fremtidens Aarhus bygges af summen af kommunens mange forskellige aktører. Både 
de professionelle, foreninger og de mange borgerinitiativer.

Vi kan blive endnu bedre til at samarbejde om byudviklingen. Endnu bedre til at tale 
sammen på tværs af forskellige behov og interesser. Endnu bedre til at mødes og 
dele vores erfaringer og kompetencer. Og endnu bedre til at sætte de mange gode 
kræfter fri – i lokalområderne, i vores fællesskaber og foreninger og i de faglige miljøer. 
Ved debatsalonen sætter vi fokus på hvordan. Her kan du give dine bud på, hvordan 
byudviklingen bliver en fælles sag, dele dine erfaringer og møde andre på tværs af 
interesser i en samtale om, hvordan vi kan finde nye måder at være sammen om 
konkrete tiltag.

TO DEBATSPOR: VÆLG DIT EMNE NÅR DU TILMELDER DIG
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Læs mere om sporene på side 3

PARTNERSKABER OG SAMSKABELSE  
OM BYKVALITET I AARHUS 

Kom til midsommersalon og vær med i samtalen om, hvordan vi skal arbejde med 
bykvalitet og arkitektur i fremtidens Aarhus – fra opland til midtby.

TORSDAG DEN 23. JUNI KL. 15-17.30 I RÅDHUSHALLEN

DEBATSALON

Særligt henvendt til
borgere, 

organisationer, 
interessefællesskaber, foreninger 

og fællesråd

Deltag i samtalen om 
hvordan kan vi styrke 

mulighederne for “det selvgroede” 
og for de aktiviteter, der udspring-

er af lokale behov.
Hvad er dine erfaringer?

Særligt henvendt til
arkitekt- og byggebranchen, 
videns- og uddannelsesinsti-
tutioner, bygherrer, udviklere, 
virksomheder og iværksættere

Deltag i samtalen om 
hvordan vi kan styrke det faglige 

miljø, det tværfaglige samar-
bejde og lokale partnerskaber 

om en bæredygtig udvikling på 
aarhusiansk.

SPOR 2SPOR 1

LIVET I 
LOKALOMRÅDERNE

PARTNERSKABER I ET 
STÆRK, FAGLIGT MILJØ 



SÅDAN MØDES VI TIL DEBAT 

*   Ved debatsalonen er der ingen ”ekspertoplæg” – for her er vi alle eksperter.  
   Programmet er bygget op med fokus på, at du som deltager kan byde konkret ind.
*   Ved debatsalonen kan du blive inspireret af andre deltagere – og selv inspirere andre.
*   Ved debatsalonen er vi nysgerrige på alle de måder, byudviklingen kan styrkes uden 
   for kommunens mure. Hvordan lokale initiativer kan få lov at gro, og hvordan  
   samarbejde på tværs af interesser og fagligheder kan skabe nye muligheder.
*   Ved debatsalonen kan vi sammen opdage nye tilgange til øget samarbejde.

PROGRAM
Ankomst fra kl. 14.30 
   
  Kom og få en kop kaffe  
  sammen med de andre deltagere inden vi starter

Kl. 15.00 Fælles midsommersang 
  Velkomst ved stadsarkitekt og dagens vært Anne Mette Boye

  Sammen om byens udvikling – hvorfor? 
  En samtale mellem Stadsarkitekt Anne Mette Boye,  
  Direktør i Teknik og Miljø Henrik Seiding og  
  Direktør i Kultur og Borgerservice Charlotte Storm Gregersen

  Rammesætning for dagens debat

  Debat! 
  Deltagelse i det valgte debatspor

Kaffepause

  Fælles opsamling fra debat 
  Hvad har vi været optaget af i debatterne? Hvor og hvordan  
  kan vi gå i gang med at samarbejde mere?

Kl. 17.30  Tak for i dag og god Sankt Hans!

SAMMEN OM BYUDVIKLING I AARHUS

Arkitekturen og kvaliteten af de fysiske omgivelser påvirker  
menneskers liv og trivsel. Både i det helt nære – i dagligdagen  
og i lokalområdet – og i det store perspektiv, hvor vi med arkitek- 
tur og byplanlægning kan imødekomme mange af de komplekse  
udfordringer, vi som samfund står overfor. Byrådet i Aarhus Kommune 
har netop sendt et forslag til en ny Politik for Bykvalitet og Arkitektur 
i offentlig høring. Den har et klart og tydeligt budskab: Vi lykkes kun 
gennem dialog og samarbejde.

Politik for Bykvalitet og Arkitektur er i offentlig høring indtil 22. august 2022. 
Læs politikken på https://deltag.aarhus.dk/hoering
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TO DEBATSPOR: VÆLG DIT EMNE 
 
Når du tilmelder dig debatsalonen, vælger du ét ud af to debatspor, der omhandler 
partnerskaber og samskabelse med forskelligt fokus. De er koblede til pejlemærke 7 og 
pejlemærke 8 i den kommende Politik for Bykvalitet og Arkitektur. 

 
SPOR 1: LIVET I LOKALOMRÅDERNE 
 
Der er mange, der har et stort hjerte for Aarhus og som ønsker at engagere sig i deres 
lokalområde. Det engagement er en vigtig ressource, der både skal værnes om og 
styrkes. Når der er mulighed for at tage del i sit lokalområde, sætte aktiviteter i gang og 
mødes, styrker det følelsen af at høre til. Fysiske mødesteder kan gøre en stor forskel. 
Det kan fx være byrum og parker, folkehuse, offentlige bygninger, en gadestrækning 
med plads til et loppemarked eller en bænk på det rette sted. Ved debatspor 1 kan du 
møde andre, der brænder for at tage del i lokalområdernes udvikling – i en samtale om 
hvordan lokale arealer og mødesteder kan sættes mere fri og give plads til lokale behov. 
Som en del af debatten skal vi snakke om, hvordan vi sikrer, at dem, der ikke råber hø-
jest, også får en stemme. 
 
Kom og deltag i samtalen om, hvordan vi kan styrke mulighederne for ”det selvgroede” 
og for de aktiviteter, der udspringer af lokale behov. Hvad er dine erfaringer? Hvilke 
muligheder har du i dit lokalområde i dag – og hvad fungerer godt? Er der noget, du 
gerne vil kunne sætte i gang? 
 
Samtalen henvender sig særligt til borgere, organisationer, interessefællesskaber, 
foreninger og fællesråd, som ønsker at være med til at styrke og skabe muligheder for 
fællesskaber og liv i lokalområderne.
 
 
SPOR 2: PARTNERSKABER I ET STÆRK, FAGLIGT MILJØ  
 
Aarhus er anerkendt for et stærkt fagligt miljø inden for arkitektur, byggeri og byud-
vikling. Det er en kæmpe styrke og helt afgørende, når vi skal finde innovative og modi-
ge løsninger på de lokale og globale udfordringer, som arkitekturen og byudviklingen er 
en del af svaret på. Men det kræver, at vi samarbejder mere og på nye måder – i stærke 
partnerskaber, hvor vi går forrest i udviklingen på aarhusiansk. Ved debatspor 2 kan du 
møde andre, der ønsker at træde sammen i professionelle partnerskaber – i en samtale 
om, hvordan vi sammen kan skabe en bæredygtig byudvikling. Som en del af debatten 
skal vi snakke om, hvordan vi kan skabe et by- og landskabslaboratorium i Aarhus. 
 
Kom og deltag i samtalen om, hvordan vi kan sikre det gode samspil mellem uddan-
nelse og forskning, vækstlag og etablerede tegnestuer, faget, bygherrer og kommunen? 
Hvilke erfaringer fra den store verden – eller fra din egen verden – kan vi hente inspira-
tion fra? Og er der temaer i politikken, vi særligt skal starte med at løfte sammen? 
 
Samtalen henvender sig særligt til arkitekt- og byggebranchen, videns- og uddannelses-
institutioner, bygherrer og udviklere, virksomheder og iværksættere, som ønsker at tage 
del i partnerskaber om den bæredygtige byudvikling i Aarhus.
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