Netværksmøde om bevaringsværdier og kulturmiljøer på Sjælland: Gentænkning af bykerner og
købstæder
Vordingborg Kommune og Bygningskultur 2015 inviterer hermed til det første af en række regionale netværksmøder om bygningskulturarven i planlægningen på Sjælland.
Temaet for mødet er Gentænkning af bykerner og købstæder:
Hvad gør man, når den strukturelle udvikling ændrer byernes roller og udviklingsmuligheder? Hvordan
griber man identitetsarbejdet an i de tidligere hovedbyer, der efter kommunalreformen er blevet underordnet i et større hierarki af bykerner? Dette er relevant både for kommuner, der har mere end én fin gammel
købsstad eller bykerne at tage vare på, og for de kommunale hovedbyer, som gradvist mister en del af
deres funktioner og befolkning til vækstområderne.
Målet med de regionale netværk er at skabe grundlag for en øget forankring af Bygningskultur 2015’s
kommunale netværk samt øget tværkommunal videndeling og samarbejde omkring bevaring og udvikling
af bygningskulturarven gennem planlægning.
Dette første netværksmøde i regions Sjælland er derfor en mulighed for at udveksle erfaringer og få sparring på konkrete problemstillinger vedr. bevaringsværdier og kulturmiljøer.
Selvom mødets primære målgruppe er alle Bygningskultur 2015-netværksmedlemmerne i regionen, så er
mødet åbent for hele Bygningskultur 2015-netværket.
Mødet foregår tirsdag den 28. januar 2014 kl. 13-17 på Cafe Mocca, Havnepladsen 4, 4720 Præstø.
Program:
13.00
13.15
13.30
13.45
14.30

15.30
16.30
17.00

Velkommen v/ Rie Søgaard Jensen, Bygningskultur 2015
Præsentation af deltagere
Oplæg om sikring af bygningskulturarven gennem planlægning v/ Lisbeth Øhrgaard,
Kulturstyrelsen
Temaoplæg v/ Vordingborg Kommune: Kulturarv som kompas for udvikling - konflikthåndtering som GPS i borgerinddragelse
Erfaringsudveksling
Workshop: Sparring og erfaringsudveksling med udgangspunkt i aktuelle sager og udfordringer i arbejdet med bygningskulturarven
Fælles dialog på tværs af kommuner
Sandwich og åben dialog med udgangspunkt i dagens tema
Input til form og indhold til næste møde
Farvel og tak

Vi håber at se rigtig mange kommunale planlæggere, byggesagsbehandlere og museumsfolk til netværksmødet. Brug denne anledning til at invitere relevante kolleger og samarbejdspartnere fra de lokale
museer til at melde sig ind i Bygningskultur 2015-netværket og til at deltage i mødet.
Tilmelding senest fredag d 17. januar 2014 til mcbn@bygningsarv.dk
Med venlig hilsen
Sekretariatet for Bygningskultur 2015

