2012
KONFERENCE OM
BRUGERDREVET BYUDVIKLING
Givrum.nu inviterer til konferencen Think Space d. 12.-14. september
om brugerdrevet byudvikling
I disse år udfolder der sig et væld af borgerinitiativer, der arbejder for at gøre byen mere kreativ, mere
bæredygtig og mere socialt inkluderende. Foreninger, NGO’er, kunstnere og iværksættere har fundet
fælles fodslag med kommuner og developere i Danmark og udlandet – og i spændingsfeltet mellem
den civile, offentlige og private sektor opstår de nytænkende idéer og projekter, som for alvor kan rykke
byudviklingen og borgeren sammen; brugerdrevet byudvikling.

Nye veje for den brugerdrevne byudvikling
På Think Space konferencen spørger vi:
Hvad er potentialerne ved brugerdrevet byudvikling?
Hvordan overkommer vi barriererne for borgernes
inddragelse i byen? Og hvor findes de gode erfaringer?
Think Space samler lovgivere, forvaltere, developere,
virksomheder og frivillige, der arbejder med byudvikling,
og fra praktiske og teoretiske vinkler diskuterer vi, hvordan
brugerne kan drive byen fremad mod en mere social,
kreativ og bæredygtig fremtid.

Think Space 2012
Oplæg, diskussioner, workshops
Basar, koncerter, performances
Institutioner, foreninger, virksomheder
og kommuner
500-1000 deltagere over tre dage
Internationale cases og oplæg

De gode erfaringers markedsplads
På Think Space udforsker vi brugerdrevet byudvikling under tre aktuelle temaer;
kultur som forandringsagent, social innovation og lokal fødevareproduktion.
Hvert tema gemmer på en række gode erfaringer både hos iværksættere og forvaltninger verden over. Vi
har inviteret centrale aktører for hvert tema til at dele deres praktiske erfaringer, refleksioner og visioner.
Programmet er stadig under udvikling, men dette et udsnit af talerne:

TEMA 1
Kultur som forandringsagent
Marcus Westbury fra Renew Autralia taler om, hvordan kunst og kultur har været drivkraften i
genopbygningen af Australske lokalsamfund. Gennem midlertidige kunstneriske ibrugtagninger af over
150 tomme bygninger har borgernes gør-det-selv initiativer været med til at løfte Newcastle både socialt
og erhvervsmæssigt.
Uffe Elbæk, Danmarks kulturminister og tidligere leder af Kaospiloterne taler om kulturens rolle som
frontløber og provokatør.
Desuden taler:
Siv Raun Andersen (Køge Kyst)
Birgitte Kortegaard (Haraldsgade Områdeløft)
Nis Grønager Madsen (Fredericia Ungdomshus)
Peter Munthe-Kaas (Skab din by)
Lise Lunderskov (Samværk)

TEMA 2
Social Innovation
Knud Foldschack taler om de juridiske udfordringer ved alternative sociale konstellationer i byen.
Knud Foldscharck har som advokat været ankermand i legaliseringsprocessen af Christiania samt
forhandlingerne mellem brugerne og Københavns Kommune i forbindelse med etableringen af det nye
Ungdomshus i København.
Desuden taler:
Thomas Højmark Fegar (EnergiCenter Voldparken)
Thomas Bisballe
Louise Heebøll og Theis Reibke (Open Air Neighborhood)
Marianne Stenkjær (Grantoftegård)
Majken Hviid, Kasper Kjelgaard, Nina Wöhlk (Klondike)
Jens Terp (De frie børnehaver og fritidshjem)

TEMA 3
Lokal fødevareproduktion
Tina Saaby Københavns Stadsarkitekt taler sammen med ’stadsarkitekter’ fra andre kommuner om
hvordan, moderne storbyer kan integrere lokal fødevareproduktion i det urbane landskab og hvordan
borgerne bliver engageret i processen.
Desuden taler:
Steen Andersen og Marie Toft-Jensen (Prags Have)
Jane Sandberg (Arkitektforeningen)
Oliver Maxwell (Bybi)
Thor Rigtrup Larsen, Peter Martin Jakobsen (Creature)
Erik Wulf-Steen (Akvaponisk Selskab)
Byhøst
Købehhavns Fødevarefællesskab

Organisationen bag
Givrum.nu arbejder som interesseorganisation for ibrugtagning af tomme bygninger til sociale og
kulturelle formål. Organisationen blev etableret i 2010 med støtte fra Realdania.
Givrum.nu fungerer som bindeled mellem brugere og ejere af tomme bygninger. Vi samarbejder med
alle, der har interesse for området, heriblandt kommuner, virksomheder og foreninger. Vi rådgiver
grundejere omkring de administrative og praktiske problemstillinger forbundet med midlertidige
ibrugtagninger.
Vi støtter kreative iværksættere, kunstnere og sociale foreninger, som mangler et sted at realisere deres
projekter med sparring omkring finansiering, organisering og samarbejde med private og offentlige
aktører.
Gennem ibrugtagning af tomme bygninger har vi oplevet det engagement og den kreativitet, der vokser
frem, når vi eksperimenterer med byens form og funktioner. Den viden vil vi gerne dele og diskutere med
andre aktører, som har erfaring med brugerdrevet byudvikling.

Location
Årets Think Space konference finder sted på den nedlagte Voldparken Skole på Københavns yderkant.
Voldparken Skole er et strålende eksempel på, hvordan tomme bygninger kan blive samlingspunkt for
et lokalsamfunds borgere og foreninger. På Voldparken Skole har man etableret en socialøkonomisk
virksomhed, der står for at omdanne den tomme skole til et brugerdrevet foreningsfællesskab. Lederen
af den socialøkonomiske virksomhed EnergiCenter Voldparken, Thomas Fegar, taler til konferencen
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