Fra pløjemark til bæredygtig bydel
Hvordan gør vi det uden at belaste kloden, men i stedet understøtte det
gode liv midt i naturen på en grund, der lagrer Co2
Kom og vær med til at udvikle ideerne
Lørdag d. 29.10 kl. 11-17
Program
Kl. 11.00 Velkomst ved Britta Edelberg, Foreningen Bæredygtig bydel
Kl. 11.15 Kommuneplan og byudvikling ved Marianne Bjerre, Vejle Kommune
Kl. 11.30 Bagom skitseforslaget. Haverne som leverum ved Kira Reiter, Jord Design

Kl. 12.00 Natur i boligkvarterer ved Bo Levesen, Vejle Kommune
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00 Rundvisning på grunden
Kl. 13.30 Bæredygtig byplanlægning ved Hege Havnes,Green Sustainable Landscape
Kl. 14.30 Debat og samtaler
Kl. 15.30 Kaffe og kage
Kl. 16.00 Debat og samtaler

Kl. 16.40 Refleksioner over dagens tema ved Morten Skovlund, Klima-, naturog miljøudvalget i Vejle kommune
Kl. 16.50 Afslutning og nedsættelse af arbejdsgruppe
Deltagelse er gratis.
Denne workshop er støttet af Gaia Trust og Miljø- og Energifonden.

Mødested: Hover Kirkevej 49E. 7100 Vejle. Tilmelding er nødvendig til
brittaedelberg@gmail.com eller 26293865 senest d. 24.10

Baggrund for projektet
Foreningen Bæredygtig bydel står bag planer om at etablere en bydel i udkanten af
Vejle i løbet af de næste 5 - 7 år. Vi har behov for at beskrive og udvikle måleredskaber til kommende kommuneplan, lokalplan, investorer, boligselskaber og andre
samarbejdspartnere. Derfor samler vi fagfolk fra hele landet, håndværkere, projekterende og borgere til en åben debat, hvor vi deler vores viden og erfaringer om,
hvad der er muligt og hensigtsmæssigt inden for selve landskabet.
Vi vil lave en bydel:


Der fremmer et godt socialt og kulturelt miljø,



Hvor hverdagen er let at gøre bæredygtig, og
hvor børn kan færdes frit.



Det skal både være eje - og lejeboliger og måske også nogle selvbyggerhuse.

Vi skal høre om og debattere:

Ovenfor ser du den første
skitse til, hvordan en
grund på 18,5 ha kan blive stedet, hvor vi etablerer den bæredygtige
bydel. Skitsen er udarbejdet af Jord Design.



Grøn bydel og psykisk velbefindende



Co2 lagring i jorden



Hvordan får vi plads til alt det vi drømmer om.



Hvordan skaber vi plads til både fællesskab og
privatliv på udearealerne



Hvordan sikrer vi at understøtte naturen samtidig med at vi bygger boliger, adgangsveje m.v.

Kom og vær med. Måske har du lyst til at flytte ind,
når projektet for alvor skal i gang?
Ved at deltage i denne workshop får du både indsigt
og indflydelse. Og du bliver i hvert fald klogere på
fremtidens bæredygtige løsninger .

Tilmelding: Gerne inden d. 24. september . Deltagelse er gratis.
Til Foreningen Bæredygtig bydel v. Britta Edelberg på
mail: brittaedelberg@gmail.com eller tlf. 26293865

Projektet er støttet af : Gaia Trust og Miljø- og Energifonden og forventer yderligere støtte fra
Borgernes Omstillingspulje, Vejle Kommune, Velux Foundation,
Aktive ældre, Merkurfonden m.fl.

