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At nelværke byen
Tekst afMike Rømer MDD

D
anmark er forenin

gernes land og denne

gode, demokratiske

tradition gælder natur

ligvis også for landets smukke hoved

stad. 11995, da København stod over

for en større byfornyelse, besluttede

en række afbyggebranchens partnere

at stifte en tværfaglig forening, der

kunne fungere som en platform for

udveksling af idéer og viden til glæde

for såvel samfundet og de involverede

brancher.

Foreningen fik oprindeligt navnet

Center for Byrenovering, men skif

tede i 2003 navn til Byens Netværk.

Dengang som nu har foreningens

formål været at skabe arrangemen

ter på tværs af forskellige brancher i

en uformel ramme med fokus på at

præge udviklingen af København.

Byens Netværk er en uafhængig og

selvstændig forening, hvis økonomi

er baseret p( medlemmernes kon

tingent. Foreningens medlemsskare

er mangfoldig og fordelt på en lang

række brancher, som blandt andet

består af arkitekter, bygherrer, entre

prenører, ingeniører, håndværkere,

advokater og diverse leverandører og

rådgivere. Foreningen har i dag cirka

260 medlemsvirksomheder og kan

bryste sig af, at der næsten hver uge

kommer nye medlemmer til.

Byens Netværk har årligt 40 — 50

arrangementer af faglig, kulturel

og social karakter, plus ekskursio

ner til forskellige byer og byggerier,

samt virksomhedsbesøg. I år ar

rangerer netværket som noget helt

nyt en konference og netværksdag,

der finder sted den 22. november

Byens Netværk er en tværfagligforeningfor byggebranchen.
Netværket har i dag godt 260 medlemsvirksomheder.

2023. Konferencen vil bære temaet

“Transformation Sf vores by’ Vores

by rummer mange gode eksempler

på bygninger og bystrukturer, der

er blevet genbrugt og i dag har fået

nyt liv og nye funktioner, og dermed

har tiltrukket sig nye bosættelser og

erhvervsudvikling. Det er et af de

emner, som Byens Netværk gerne vil

sætte til debaL Konferencen vil også

have fokus på netværk, og indehol

der derfor en udstilling> der viser,

hvem Byens Netværks medlemmer

er og hvad de beskæftiger sig med.

Hele konferencen bliver afholdt på

“Dansekapellet” på toppen afBispe

bjerg Balcke. Kapellet er et glimrende

eksempel på et byggeri, der helt i

temaets ånd har gennemgået en

sælsom transformation fra krema

torium til danse- og bevægelseshus.
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er spscahste at skædcersy helbedsiøs

ninger, der tager udgangspunkt i ergono

miske møbler, interaktive teknologiløs

ninger og traditionelle skrivetavler

3esag vores showroom ole- gå på op

oagelse på wwwvanerurn-sis.dk
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