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Balder Johansen
Daglig leder i byggefirmaet LOGIK & CO.: 
Bæredygtig entreprenør, kulturel iværksætter og 
samfundsdebattør.

LOGIK & CO. er en fondsejet og kollektivt drevet 
entreprenørvirksomhed med fokus på håndværk, 
bæredygtighed og social ansvarlighed. 

Derfor genopstiller jeg:

”Jeg repræsenterer de små entreprenører og 
deres kamp for at overleve.

Som københavner mener jeg, at jeg kan forstå de 
borgere og den undergrund, som er en stor del af 
byens sjæl.

- Og så synes jeg, det er sjovt at være med til at 
tage ansvar for Byens bedst Netværk!”



Frederik Spanning
Projektudvikler og entreprenør og arbejder til dagligt i 
henholdsvis Atlas Property Management A/S og CREE 
Denmark A/S. Vi udvikler boliger og erhvervsbyggeri og i 
vores nye selskab CREE, arbejder vi med et bæredygtigt 
byggekoncept i træ til fleretagersbyggeri.

Min uddannelsesbaggrund er bygningsingeniør og jeg har 
arbejdet i både store og små organisationer som ansat såvel 
selvstændig. Jeg har bl.a. arbejdet i Skanska og A&K.

Derfor genopstiller jeg:
”Byens Netværk er for mig et nærværende netværk, der er i 
stand til at fange og samle branchen om aktuelle emner og 
har personligt givet mig et bredt og seriøst netværk med en 
uformel tone.

Jeg vil gerne bidrage til, at Netværket fortsætter med at 
udvikle nuværende og nye produkter og prioritere sine 
indtægter, så der er økonomisk råderum til denne udvikling.”
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 Født, opvokset og bosat i København

med stort engagement i byens udvikling

 Advokat (H) og MBA – bidrager blandt

andet med juridisk specialviden i

bestyrelsen for Byens Netværk

 Har arbejdet med fast ejendom i hele sin

karriere med fokus på overdragelse og

udvikling af ejendommen og har en stor

interesse for arkitektur og byggeri

 Ser Byens Netværk som en fantastisk

historie – det er Byens bedste Netværk

både set fra en faglig og social synsvinkel

TORBEN MAURITZEN
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Underdirektør, Teknik & Miljø – ATP Ejendomme A/S

Christian Hartmann

Uddannelse og karriere

• Uddannet Akademiingeniør (bygning) fra DIA i 1985

• Mangeårig karriere hos COWI blandt andet som projektchef for bygherrefunktionen i forbindelse med Metro-
byggeriet, samt projektleder for de indvendige arbejder på DR’s koncertsal.

• Ansat hos ATP Ejendomme siden 2006. 

• Underdirektør med ansvar for området Teknik & Miljø, der varetager gennemførelse af bygge- og 
indretningsprojekter samt drift af egne bygninger. 

• Flere bestyrelsesposter i ATPE investeringsselskaber.

• Sidder i Green Building Councils markedsførings- og bygherreudvalg.

Derfor genopstiller jeg:

• Ser Byens Netværk som: En væsentlig og alsidig organisation, der på en fin måde formidler og deler viden 
inden for ejendoms- og byggebranchen, hvilket Bestyrelsens sammensætning tillige reflekterer.

• Bidrag og rolle i forbindelse med bestyrelses arbejdet: Bidrager med personlig erfaring opsamlet efter mange 
år som aktiv i byggebranchen. Helt specifikt bidrager jeg med viden som bygherre og ejendomsinvestor.



- byudvikling i fællesskab- bystrategi og samskabelse

Partner og medstifter

Jesper Koefoed-Melson
UDDANNELSE
• Kandidat i pædagogik og performance design
• Diplom i kunst- og kulturledelse

KARRIERE
• Stifter og direktør i Glimt (2005-2012)
• Stifter og partner i GivRum (2010-?)
• Bestyrelsesmedlem af Byens Netværk
• Bestyrelsesmedlem i Strøm
• Medlem af Østerbro Lokaludvalg

Byens Netværk
NETVÆRKET
• Forener fagligheder 
• Skaber innovation
• Deler viden
• Motiverer samarbejde

MIN ROLLE
• Åbne nye netværk
• Bidrage med nye tendenser
• Tilføre netværket kant



Lars Bo Lindblad

Direktør og Partner, Arkitekt MAA, MBA BYG

Lars Bo Lindblad - Uddannelse og karriere

• Arkitektskolen I Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i København afg. 1993

• MBA BYG Master of Business Administration I byggeri på CBS 2004

• Executive Board Bestyrelsesuddannelse på CBS 2016

Ansættelser

• RUBOW arkitekter A/S, Partner og direktør 2007-

• C.F. Møller A/S, Project Manager 2006-2007 

• Fonden Realdania, Project Manager 2003-2006 

• KHR arkitekter, Project Manager1999-2003 

• Henning Larsen Architects A/S, Design & Detail design Architect 1995-1999

Tillidsposter

• Medlem af bestyrelsen i BYENS NETVÆRK suppleant 2017-

• Medlem af bestyrelsen ARKITEKTENS FORLAG 2010-2014 & 2017-

• Medlem af bestyrelsen RUBOW arkitekter A/S 2007-

• Næstformand i DANSKE ARKs udvalg for forretningsudvikling 

• Ekstern Censor på KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE 2007-

• Medlem af Repræsentantskabet AKADEMISK ARKITEKTFORENING 2014-2016

Lars Bo Lindblad ser Byens Netværk som: 

• Et vigtigt netværk, som udfylder et væsentligt behov for facilitering af viden og tværfaglig 

forståelse mellem alle os, der er interesserede i byggeriet, det byggede miljø, og byens 

udvikling. 

• Det er væsentligt, at alle parter er repræsenteret i netværket for at kunne styrke samarbejdet 

om fremtidens byggeri og byudvikling.

Bidrag og rolle i forbindelse med bestyrelsesarbejdet: 

• Jeg bidrager med viden og erfaring som arkitekt og markedsansvarlig for en større 

arkitektvirksomhed samt med en uddannelse indenfor forretningsudvikling og strategi. 

• Jeg har fokus på og interesse for samarbejder på tværs af branchen og bidrager med et stort 

netværk på tværs af både ”arkitektfamilien” og byggebranchen.


