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GODAFTEN 
 
 
 
 
Disruption 
Nudging 
Big data 
Agilitet 
Strategiske partnerskaber 
 
Tidens trends er mange  
- hvad betyder de for os? - for vores branche? - hvad dækker de 
over?  
 
Byens netværk dækker dem alle, med arrangementer der oplyser, 
udfordrer, stiller spørgsmål og holder os orienteret om sidste nyt i 
branchen. 
Det har vi gjort med næsten 50 arrangementer i 2016 under årets 
tema Grænseflader. 
 
- de traditionelle, de lærerige og de lidt skæve - f.eks.: 
 
- Microsofts nye domicil 

Vi fik en rundvisning i det nye domicil og hørte om virksomheden 
samt den måde, Microsoft har valgt at blande faggrupper fysisk på 
og hvordan de har åbnet huset op for interaktion med byens 
borgere. 
 

- Det ny Experimentarium  
Hvor vi var på besøg på byggepladsen til hele Danmarks science 
center – der åbner d. 26. januar. 
 

- Radon i Byggeriet  
Et arrangement hvor vi delte læring og viden medlemmerne i 
mellem. 
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- Fra byggeaffald til bæredygtig forretning  
Hvor vi talte om Cirkulær økonomi og grøn omstilling i Genbygs 
skattekammer af genbrugsguld. 

 
- En landsby på højkant – plads til alle?  

Med fokus på grå 70'er beton og spørgsmålet om, hvem der 
egentlig skal være plads til i København, besøgte vi Amagers 
første højhus og så forestillingen "En landsby på højkant". 
 

- Julenetværksbaren - hos LOGIK og CO., som blev de første til at 
gribe netværksbar-stafetten (vi glæder os til flere af dem). 

 
Af de lidt større arrangementer kan nævnes: 
 
- Byens Netværksdag 2016 - på PapirØen – vores temakonference 

som var en stor succes, trods regn og kulde, hvor vi måtte varme 
os med gode samtaler ved pejsen. 
 

- Studieturen til Tokyo - med 45 deltagere – noget af en logistikplan 
med SÅ mange medlemmer der skulle samlet rundt i storbyen 
med de offentlige transportmidler. Jeg tror at Henriette savnede 
netværksbussen, selvom det gik rigtig godt. 

 
- Byens Saloner – hvor vi har debatteret om tre aktuelle emner: 

- By med vokseværk - Hvordan sikres kvaliteten når København 
de kommende år skal bygge mere end 45.000 nye boliger 
svarende til størrelsen på en gennemsnitlig dansk provinsby. 

- Plads til alle? - en debat om hvordan vi planlægger byen, så 
den fortsat er et levende og mangfoldigt sted. 

- Pop up debat om byens udbud - hvor København Kommunes 
nye udbud blev debatteret af branchens aktører. 
 

 
Og netværkskalenderen er allerede fyldt med arrangementer helt 
frem til marts. 
 
Derudover har Byens Netværk også været repræsenteret på 
Building Green, MIPIM og Folkemødet på Bornholm.  
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Vores Klumme og Stafet kører på hjemmesiden måned for måned, 
med en masse spændende vinkler på branchens udfordringer. 
 
Vores Netværksgrupper er populære.  
Vi har nu 5 grupper og der kommer to nye til i 2017 
– Byens Strateger og Byens Talenter, kopier af igangværende 
grupper der nu udvides til endnu flere pga. den store efterspørgsel. 
 
Man kan godt sige at vi er en bragende succes! 
– som nu også kan ses på film! 
Som Henriette fortalte, har Mikkel Møller Jørgensen fulgt os på 
udvalgte arrangementer i løbet af året, og lavet en lille film om, hvad 
Byens Netværk handler om.  
Brug den meget gerne til at reklamere for os. 
 
 
Temaet for 2018 og 2019 skal findes i år  
Det er altid en spændende opgave, og der er heldigvis mange 
emner, tendenser og trends at tage fat på. 
 
En trend der også har vundet frem gennem de sidste år er 
kontorfællesskaber, nye funktioner i gamle bygninger, 
virksomhedsområder hvor de små firmaer samler sig 
– som her i det tidligere ”Lauritz Knudsens Mekaniske Etablissement 
A/S”.  
Denne enorme fabriksbygning fra 1952 er tegnet af arkitekten H. 
Wurtz.  

Lauritz Knudsen-fabrikken husede både kontor, fabrikshal, 
arbejdergarderober og sågar skadestue, da den var i funktion. 
Da virksomheden var på sit højeste, holdt den 4.000 beskæftigede. 
Jeg har selv været en af dem, da jeg i 1984 – 86 arbejdede som 
piccoline og gik med brune cirkulationskuverter på disse arealer.  
De lugtende syreholdige bade er i dag skiftet ud med vellugtende 
kontorer, filmstudier og fotoatelier. 
 
Et af dem er The Lab, som vi er så heldige at besøge i dag på et af 
årets højdepunkter for Byens Netværk. 
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Jeg sagde det sidste år – men gentager gerne mig selv: 
Vi er en forening båret og drevet af jer medlemmers store 
engagement. 
Vi har et stort og meget aktivt arrangementsudvalg,  
en meget engageret bestyrelse  
og et utrolig professionelt sekretariat. 
 
Vi er Byens bedste Netværk! 
 
Tak til alle der engagerer sig, involverer sig, sætter netværk og 
relationer højt på dagsordenen  
– tak til alle jer. 
 
 
 
 

RIGTIG GOD FEST  

SKÅL 

OG RIGTIG GODT NYTÅR! 

 
d. 06.01.17 - Henriette Dybdal Cajar 


