PRESSEMEDDELELSE BYENS NETVÆRK DEN 4. SEPTEMBER 2019

Byggefagligt netværk styrker indsatsen i Aarhus
Byens Netværk vil styrke den tværfaglige dialog blandt fagfolk, der arbejder med byggeri og
byudvikling i Aarhus. Aarhus Kommune og flere virksomheder har allerede meldt sig ind i netværket
og ser det som en fornyet platform til inspiration og videndeling om byens fortsatte udvikling.
Aarhus er i rivende udvikling – og med nye byområder som Aarhus Ø og K har byen sat fart på en
byggeaktivitet, der for altid vil forandre byens størrelse og skyline. Derfor er det også helt naturligt, at Byens
Netværk – der er en tværfaglig forening for virksomheder og organisationer indenfor byggeriet – har valgt at
styrke sine aktiviteter netop her.
Flere jyske virksomheder og aktører har på samme tid efterspurgt den unikke kombination af
forretningsnetværk og faglig sparring, som Byens Netværk repræsenterer.
”I Byens Netværk får vi mulighed for at mødes med alle de forskellige aktører på én gang – arkitekten,
entreprenøren, leverandøren og andre bygherrer – på en neutral grund, hvor vi kan dele og diskutere
erfaringer og synspunkter udenom de konkrete byggeprojekter. Den tværfaglige viden gør os allesammen
klogere, og vi er glade for at kunne byde Byens Netværk velkommen i her i Aarhus”, siger Henrik Seiding,
direktør for Teknik & Miljø i Aarhus Kommune.
Efterspørgsel på tværfaglig dialog
Byens Netværk oplever at være taget rigtigt godt imod i Aarhus, hvor netværket har holdt sit første åbne
arrangement i juni med fokus på udviklingen i Gellerupparken. Her deltog ca. 50 virksomheder og
organisationer, og flere meldte sig efterfølgende ind i netværket.
Den 10. september afholder Byens Netværk endnu et arrangement i Aarhus – denne gang om udviklingen af
den nye kreative bydel Aarhus K. På arrangementet vil flere af byens markante udviklere fortælle om deres
bidrag til bydelen, der bliver til i tæt samspil mellem private og offentlige parter. Den nye bydel skal bl.a.
huse den nye arkitektskole NEW AARCH - og Æggepakkeriet, som er et kombineret bolig- og erhvervsprojekt,
der forbinder det gamle Aarhus med det nye Aarhus K. Tre bygninger i forskellige højder, en stor tagterrasse,
lejligheder i forskellige størrelser og et urbant nærmiljø, som skaber rum og liv for forskellige mennesker.
”Vi mener det er vigtigt at deltage i arrangementer som dette, hvor vi præsenterer vores projekter for
hinanden – også inden de står færdige. Vi tror på, at det er med til at fremme dialogen og skabe åbenhed
omkring byudvikling i Aarhus”, siger byudvikler Stine Hindby.
Alle byers netværk
Byens Netværk har gennem årene udviklet en stor samhørighed på tværs af sine medlemmer og de
brancheskel, de spænder over. ”Vi har altid tværfagligheden med i det, vi laver, og har derudover et stærkt
socialt engagement og en åbenhed for hinandens fagligheder, der er med til at styrke dialogen på tværs. Det
er den DNA, vi tager med til Aarhus og i vores fortsatte udvikling af Byens Netværk”, siger direktør i Byens
Netværk, Henriette Sofie Larsen, der samtidig håber, at netværkets udvidelse til Aarhus kan være med til at
styrke opbygningen af relationer og samarbejde på tværs af landet.
”At være mere synlige og til stede i Aarhus har længe været en drøm for os. Byens Netværk er alle byers
netværk – og ligesom vi som fag kan lære af hinanden, så ligger der også et stort potentiale i, at byerne på
tværs af landet deler viden”, siger direktør Henriette Sofie Larsen, der opfordrer alle byggefagligt
interesserede til at tilmelde sig arrangementet den 10. september via foreningens website:
www.byensnetvaerk.dk

PRESSEMEDDELELSE BYENS NETVÆRK DEN 4. SEPTEMBER 2019

Fakta om Byens Netværk
Byens Netværk blev etableret i 1995 under byfornyelsen af København og hed oprindeligt Center for
Byrenovering. I 2003 skiftede foreningen navn til Byens Netværk. Henriette Sofie Larsen har stået i spidsen for
foreningen siden 2004.
Byens Netværk har i dag ca. 350 medlemsvirksomheder og afholder 50-60 arrangementer om året af både
faglig, kulturel og social karakter: Byggepladsbesøg, besøg til ny arkitektur og byudviklingsområder,
debatarrangementer, studieture, netværksarrangementer m.v.
Ud over disse arrangementer driver foreningen i alt otte netværksgrupper, der fungerer som mindre
”netværk i netværket”, hvor den samme lille kreds af deltagere mødes fem gange om året med mulighed
for at gå i dybden med specifikke emner, sparring på udfordringer m.v.
Blandt de nye aktiviteter i Aarhus er byggeplads- og bydelsbesøg, nedslag i ny og transformeret arkitektur,
ingeniørkunst mv. Derudover har Byens Netværk netop opstartet en netværksgruppe for byens aktører på
ledelsesniveau: Byens Strateger Aarhus.
Byens Netværks sekretariat har til huse i København og drives i dag af fem ansatte.
Læs mere på www.byensnetvaerk.dk
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