Studieresa: Staden och landsbygden
– konflikter & möjligheter vid stadsutveckling

Anställda och studenter vid slu välkomnas härmed
på studieresa till danmark onsdagen den 8e maj.
Dag: Den 8e maj kl 8 - ca. 17
Plats: Avfärd från Bobos Hjärta 8.00 och Hyllie 8.25

Köpenhamns universitet - skov og land

Anmälan görs till resa@jarnhager.se senast 2maj.
Resan är gratis och inkluderar middag + fika.
Ange ev. allergier i samband med din anmälan. OBS!
Begränsat antal platser, först till kvarn. Anmälan är
bindande - avanmälan som görs senare än 48h före
avfärd debiterar vi med 150kr för våra kostnader.

Frederiksberg, gediget byggd stenstad <1950-tal

Resan i korthet

8.00 Avfärd Alnarp, bobos
8.25 Avfärd Busshållplatsen på Hyllie Arenas Ö sida.
9.30

Besök på Köpenhamns Universitet
Föreläsning om det danska plansystemet samt KPH:s fingerplan och dess utveckling över tid.

10.40

Stadsvandring i stadsdelen Frederiksberg.
Besök i en tät och samtidigt grönskande kvartersstad

12.00
12.00

Mat, närodlat och ”grön rehabilitering” - Besök på Grantoftegaard
Gårdsodlad lunch serveras
Grantoftegaard är beläget längst ut i en av KPH:s ”fingerspetsar”, alldeles på gränsen mellan stad
och landsbygd. Visning av arbetet med att rehabilitera kriminella medelst naturnära sysslor; samt
om gårdens ekologiska odling. Grantoftegaard levererar råvaror till bl.a. stjärnkrogen Noma.

13.20

Fri rundvanring i 17-1800-talsbyn Pederstrup By / besök i gårdsbutiken.

13.45

Stadsutbredning längst ut i ”fingerspetsen”. Vanring/busstur i utv.område
Pederstrup By är en pittoresk 17-1800-talsby, där stadsutvecklingen bokstavligen sker inpå
husknuten. Ny bebyggelse i traditionell stil har byggts i anslutning till den historiska byn och
endast 100m bort har ett industriområde nyanlagts. Inom en snar framtid kommer
hela gårdens ägor att omgärdas av stadsbebyggelse. Behövs Grantoftegaards lantbruk och vad håller
på att hända med Själlands åkermark? I studieområdet finns den bästa åkermarken Danmark har
att erbjuda. Hur/varför bör den värderas i förhållande till stadsutbyggnad?

14.45

Fika och frågestund.

Nybyggt i gammal stil i Pederstrup By.

Grantoftegaards gårdsbutik

15.30

Fri vandring i Sydhavnen, KPH
Området är likt Va.Hamnen, Malmö, byggt på gammal hamn/industrimark. Området är byggt
med inspiration från Amsterdam - med kanaler mellan husen och möjlighet att ankra sin båt
utanför lägenhetsfönstret.
16.45 Tillbaka i Hyllie
17.15 Tillbaka i Alnarp
Under dagen förekommer filmade intervjuer av föreläsare och deltagare, i Landskapsobservatoriums regi.
Medverkande föreläsare: Lone Söderkvist Kristensen, Jörgen Primdahl och Ole Hjorth
Kaspersen vid Köpenhamns Universitet, Rone Sörensen, Grantoftegaard, Hans Andersson och
Torsten Winther, Den Goda Jorden samt Louise Andersson, Länsstyrelsen Skåne.

Nyhavnen, 2000-tals hamnstad

Arr: föreningen Den Goda Jorden.
I samarbete med Grupp Atmen, SLU och
Köpenhamns Universitet

Vid frågor: kontakta Daniel Andersson, projektledare: tel. 070-5539773 / mail@jarnhager.se

Resan har möjliggjorts tack vare bidrag från:

