
Invitation til
Konference om 
social bæredygtighed 
i praksis
Torsdag den 11. april 2019 i Aalborg 

Program kl. 9.00-16.00 
Kan social bæredygtighed bygges?  
Marie Stender, forsker, SBi

IFHP Social Cities & FN’s verdensmål 2030  
Morten Nielsen, CEO, IFHP

Kunsten at skabe by  
Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Byvandring i Vestbyen og Østre Havn
Der er mulighed for at besøge én af bydelene. 
Vestbyen er et tidligere arbejderkvarter det er centralt beliggende 
ved Midtbyen, Limfjorden og grønne områder. Det er i dag et popu-
lært sted at bo blandt unge og studerende. Læs mere her.
Østre Havn er et nyomdannet kvarter ved havnefronten, der har 
undergået en stor forvandling fra industrikvarter til boligområde.  
Læs mere om Østre Havn her.

Social bæredygtighed i praksis – Oplæg & paneldebat
Få inspiration og hør hvordan der arbejdes med social bæ-
redygtighed i den almene sektor, socialøkonomisk, i landdi-
strikterne og blandt udsatte. 
Svend Buch, udviklingschef, Himmerland Boligforening
Klaus Ringgaard, direktør, Alabu Bolig
Christian Helweg, leder, Råt&Godt
Louise Secher, projektleder, Middelfart Kommune
Jeannette Fischer-Nielsen, afdelingsleder, Aalborg Kommune 
Lise Maltha, konsulent, Aalborg Kommune

Målgruppe
Konferencen henvender til kommuner og andre aktører, der 
arbejder professionelt med byudvikling i Danmark

Praktisk information
Sted: KaffeFair, Strandvejen 19, 9000 Aalborg
Dato: Torsdag den 11. april 2019, kl. 9.00-16.00

Tilmelding
Konferencen er gratis. Du tilmelder dig her.
Tilmeldingsfrist tirsdag den 2. april 2019. 

https://www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/byudvikling/vestbyen
https://www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/byudvikling/%C3%B8stre-havn
https://blf.nemtilmeld.dk/36/


Baggrund
Det bliver mere og mere udbredt at arbejde med social bæredygtighed i byudvikling. Social bæredygtighed er et kom-
plekst begreb, der ikke favner en entydig definition og tilgang. Derfor kan det være udfordrende at implementere. Ikke 
desto mindre er der flere eksempler på hvordan den sociale bæredygtighed implementeres i en byudviklingskontekst.
International Federation for Housing and Planning, IFHP har sat fokus på social bæredygtighed med projektet ’Social 
Cities’ hvor Aalborg har været en af testbyerne for projektet. 
Læs mere om IFHPs Social Cities her.

Formål
Formålet med konferencen er at få belyst konkrete eksempler på social bæredygtighed i praksis samt diskutere social 
bæredygtighed i byudvikling. Forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Marie Stender giver sit bud på social 
bæredygtighed og de udfordringer der kan være forbundet hertil. Derudover vil der være byvandring i to bydele i Aal-
borg, samt oplæg og paneldebat med en bred vifte af aktører der arbejder med social bæredygtighed i praksis.

Kontakt
Louise Ladefoged 
By- og Landskabsforvaltningen  
Aalborg Kommune
louise.ladefoged@aalborg
99 31 22 31

https://www.ifhp.org/ifhp-blog/introducing-social-cities
mailto:louise.ladefoged%40aalborg?subject=

