G LINE

KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG

BYGGERI ELLER BYNATUR?
– kampen om kvadratmeterne

Konference i Fællessalen på Christiansborg om, hvordan vi
kan få flere grønne områder og mere natur ind i byen.
Alle er enige om, at grønne områder og natur bidrager til folkesundheden, øger værdien af ejendomsmarkedet, tiltrækker ressourcestærke borgere og er med til at sikre klodens fremtid.
Men hvordan sikrer vi fælles grønne arealer med højt naturindhold og de nødvendige
klimatilpasninger, når vi alle fortætter i byen og bruger landet intensivt til produktion?
Er vores planlov gearet til at få en grøn dagsorden g jort virkelig, når nu alle vil være grønne
og have rekreative goder?
Hvordan får vi etableret betydelige friarealer med bynatur og ikke kun små frimærker, hvor
vi kan tage en café latte på en vindblæst tagterrasse?
Hvordan kan vi synliggøre de positive takter for folkesundheden, ved at mennesker kommer
ud under åben himmel til gavn for leg og læring?
Hvordan kan vi skabe luft i økonomien til at forebygge
i stedet for her og nu løsninger?
Det er blot nogle af de spørgsmål, vi vil søge at få svar på til konferencen på
Christiansborg 9. januar 2019 kl. 10.00 -13.00
Vi har inviteret en række spændende indlægsholdere, som vil bidrage til at perspektivere
udfordringerne i kampen om kvadratmeterne.
Der vil efterfølgende være debat med inviterede politikere.
Debatten styres af moderator Rulle Grabow.
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INDLÆGSHOLDERNE
BENTE KLARLUND

JOY MOGENSEN

Sundhedsforsker, professor
i integrativ medicin ved
Københavns Universitet

Borgmester (A)
Roskilde Kommune

CURT LILLIEGREEN

MIA MANGHEZI

Projektdirektør,
Boligøkonomisk Videncenter,
Realdania

Projektudviklingsdirektør,
PensionDanmark

DEBATPANELET
TRINE TORP, (SF)
– medlem af Folketinget

JENS JOEL, (A)
– medlem af Folketinget,

Miljø- og
Naturordfører

Energi- og
Klimaordfører

ERLING BONNESEN, (V)
– medlem af Folketinget,

STEEN CHRISTIANSEN
Borgmester (A)
Albertslund Kommune

Miljø- og
landbrugsordfører
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PROGRAM

09:30 ANKOMST OG REGISTRERING
10:00 VELKOMST ved Trine Torp og Kirsten Normann Andersen (SF)
10:15 GRØN DAGSORDEN I
LOKALPOLITIK
Joy Mogensen, borgmester Roskilde
Kommune
Hvordan arbejder Roskilde Kommune
med at sætte en grøn dagsorden – og
hvor ser de forhindringer for, at det
sker?
Er der behov for nationale mål, rammevilkår, lovgivning eller andet?
10:35 FOLKESUNDHED OG BETYDNINGEN AF GRØNNE OMRÅDER
Bente Klarlund, sundhedsforsker, professor i integrativ medicin ved Københavns
Universitet
Det er videnskabeligt dokumenteret,
at attraktive og velbeliggende grønne
områder understøtter folkesundheden.
Både stat, regioner og kommuner har
store udgifter til sundhedssektoren.
Hvad kan vi gøre for at sikre en mere
proaktiv forebyggelse – og hvordan kan
en omfordeling af ressourcerne komme
den grønne agenda til gode?

10:55 EJENDOMSPRISER, BELIGGENHED OG GRØNNE OMRÅDER
Curt Lilliegreen, projektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter, Realdania
Konsekvensen af den fortsatte urbanisering vil lægge et stort pres på både nuværende og kommende grønne områder
og natur i byen. Men er presset på de
grønne områder foranlediget af behov
for boliger eller skyldes det i højere grad
kommercielle interesser hos de forskellige aktører – herunder det offentlige?
Hvilken evidens har vi for, at grønne
områder øger ejendomsværdierne?
11:15

BÆREDYGTIGT BYGGERI
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør,
PensionDanmark.
Hvordan arbejder PensionDanmark
med bæredygtigt byggeri – og hvordan
tilgodeser de slutbrugerne? Hvordan
indtænker PensionDanmark mødesteder og friarealer, når de projekterer?
Hvad er det gode eksempel med grøn
kvalitet, som PensionDanmark er stolte
af – og hvorfor?

11:30 PAUSE og let anretning i foyeren foran Fællessalen
12:00 VELKOMMEN tilbage
12:10 DEBAT med inviterede politikere
12:50 AFRUNDING
13:00 KAFFE, KAGE – og mulighed for netværk og videndeling i foyeren foran Fællessalen
13:30 TAK FOR I DAG
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TILMELDING

Konference:

BYGGERI ELLER BYNATUR
- kampen om kvadratmeterne
9. januar 2019 kl. 10.00 – 13.00
Christiansborg, Fællessalen
Der er et begrænset antal pladser til konferencen – hvorfor tilmelding sker efter `først til
mølle´ princippet. Tilmelding senest 10. december 2018 – du vil få besked umiddelbart efter
tilmeldingsfristen, hvorvidt du er sikret en plads til konferencen.
Det er gratis at deltage.

TILMELD DIG HER
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tine Andsager Jensen,
tlf: 8740 6602
På dagen:
Adgang via Besøgsindgangen – mød op i god tid – senest en halv time før konferencen
begynder. Alle skal igennem et sikkerhedstjek – og der kan være kø ved indgangen.
Der udleveres navneskilt ved indgangen. Overtøj skal medtages til Fællessalen, hvor der er
garderobestativer.
OBS! Konferencen begynder præcis kl. 10.00.
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The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers,
Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.

G LINE

GREEN CITIES FOR A
SUSTAINABLE EUROPE
Konferencen om grønnere byer er arrangeret af Green Cities projektet, der
arbejder for, at der træffes politiske beslutninger, som øremærker ressourcer
til at anlægge, udvikle og vedligeholde BYNATUR ved eksisterende byggeri,
nybyggeri og ved større renoveringer.
Læs mere om Green Cities her - eller du kan besøge os på thegreencity.eu/dk
Green Cities for a Sustainable Europe er et samarbejde mellem brancheorganisationerne Danske Anlægsgartnere, Danske Planteskoler, Danske
Landskabsarkitekter, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.
Udover Danmark er også Belgien, Bulgarien, Frankrig, Holland, Storbritannien
og Tyskland, med i Green Cities projektet, der er støttet af EU.

Green Cities
BYNATUR - en del af løsningen
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