
Folkemøde 2019

Reportage fra Byens Netværks 1-dagstur til Folkemødet 2019 
- inkl. fredagens debat ”Byggeriets Dilemmaer” ved BL’s Dome

Tekst & fotos: Byens Netværk samt Thorbjørn Hansen, Kontraframe





Igen i år tog Byens Netværk afsted på en 1-dags tur til Bornholms Folkemøde. Vi fyldte en 
bus med 30 medlemmer og drog afsted mod den årlige begivenhed, der fejrer dialogen om 
samfundets muligheder og udfordringer.

Udover selve busturen til Folkemødet afholdte Byens Netværk  i år et debatarrangement 
sammen med Danske Arkitektvirksomheder og BL – Danmark Almene Boliger om Byggeriets 
Dilemmaer. Mads Steffensen sørgede for at debatten forløb aldeles fremragende i bedste 
Mads & Monopolet-stil gennem alle tre debatrunder, hvor vi havde følgende i panelet:

• Winni Grosbøll, Borgmester (S) på Bornholm
• Flemming Rafn, medejer og partner, Tredje Natur
• Jim Lyngvild, designer og iværksætter
• Dan Stubbergaard, arkitekt og grundlægger, COBE
• Jacob Axel Nielsen, direktør i Calum
• Mette Qvist, direktør, Green Building Council
• Balder Johansen, daglig leder, Logik & Co
• Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark
• Palle Adamsen, adm. direktør i Lejerbo

Vi kom både omkring de problemstillinger og dilemmaer, der knytter sig til byggeri, 
bæredygtighed, materialer og ressourcer - men også større ”bolde” som byplanlægning og 
klima i kommunerne blev taget under kyndig behandling. Efter debatten spiste vi sammen i 
BLs dome inden turen igen gik til København efter en oplevelsesrig dag fyldt med sol og godt 
netværk.

Med på turen var vores egen dygtige fotograf Thorbjørn Hansen fra Kontraframe, som har 
bidraget til en hel masse skarpe billeder som blandt andet kan ses i denne reportage.



Med afgang fra Byens Netværks kontor kl. 06:30 begav vi 
ud os med bus og færge til Bornholms Folkemøde.









Til debat i Løvens Hule 



I år havde vi for første gang vores eget arrangement på 
Folkemødet: Byggeriets Dilemmaer m. Mads Steffensen og et 
aldeles fremragende panel - afholdt i samarbejde med Danske 
Arkitektvirksomheder og BL - Danmarks Almene Boliger.  
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Vi spiste fælles middag i Domen, hvor Bent Madsen, adm. 
direktør i Danmarks Almene Boliger fortalte om tilblivelsen og 
visionen med det mobile forsamlingshus.



Mens vi spiste var valg-aktuelle Pia Olsen 
Dyhr i den varme stol hos TV2 







Efter middagen blev der drukket kølig cava i 
aftensolen inden vi tog mod København igen.
Tak for et godt Folkemøde!


