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Er der  lys  for  enden  af tunnelen ? Det  var  hovedspørgsmålet , da 
Byens  Netværk  inviterede  til paneldebat  for at diskutere  coronakrisens 
omfang  i byggebranchen  og finde ud af, hvordan  ledende  aktører  har 
oplevet coronakrisen inden for deres felt af faget.

De fire inviterede fra henholdsvis fsb, Brøchner Hotels, Gehl Architects og 
BLOXHUB blev indledende spurgt om, hvor de var, og hvad de lavede, den 
11. marts, da Danmark lukkede ned. Med det spørgsmål er der ingen tvivl 
om , at  Corona  skriver  sig  ind  i historien  som  samfundsændrende 
begivenhed  og  som  et emne , der  skal  diskuteres  og  tages  stilling  til i 
byggebranchen.

Alle parter  af panelet  havde  selvsagt  mærket , hvordan  coronakrisen  har 
skabt  mærkbare  ændringer  i det  meste  af  byggebranchen , særligt 
Brøchner Hotelkæden , der har skulle omstille sig i en tid uden turister 
og  Gehl  Architects , der  har  set  krisens  positive  effekt  på  den  grønne 
omstilling.

Alt dette stof til eftertanke blev livligt diskuteret, mens jazzkvartetten Four 
spillede, og netværket nød en snack og et glas bobler i sommersolen.



Torben Klitgaard, 
direktør i BLOXHUB.

Birgitte Bundesen Svarre,
direktør i Gehl Architects.

Pia Nielsen,
direktør i boligselskabet fsb.

Søren Brøchner,
direktør i Brøchner Hotelkæden.



Inden paneldebatten var der mulighed for at gense netværket i skyggen af 
magnolietræerne i Materialgården. 



Lisbet Fibiger fra Byens Netværk var moderator og stillede de indledende spørgsmål: Hvilken 
betydning har coronakrisen haft, og hvordan kommer det til at se ud på den anden side af krisen?



Deltagerne fra Byens Netværk stillede løbende 
spørgsmål og delte synspunkter.



Efter debatten åbnede netværksbaren med 
snacks og lidt at drikke.



Jazzkvartetten Four spillede, mens netværket diskuterede 
coronasituationen og nød en forfriskning i aftensolen.





TAK FOR I DAG




