Programmet: FAB vil på se nærmere på 2 tidligere
industribyer – Manchester/Liverpool og deres
udfordringer/muligheder med at transformere
centralbeliggende og udtjente industri- og havneområder.
Både Manchester og Liverpool har i deres storhedstid, som
industribyer været afhængig af vandet som transportvej, for
placering af store lagerbygninger og industri. Nu er
industrien flyttet ud. De store industri – og lagerbygninger
har stået tomme siden 80 – 90 érne. De seneste 15 – 20 år
har disse arealer været i fokus ikke mindst som attraktive
arealer til ny byudvikling med både boliger og erhverv.

Manchester

Men byudviklingen har også medført tætte byområder og
hvordan sikres grønne områder og hvor meget betyder
denne industri-kulturarven for byudviklingerne i de to byer?
Og har byerne problemer med at tiltrække nye
investeringer og en befolkning som kan bidrage til
transformationen? Hvad er byens strategier og ambitioner
og hvor bevæger denne transformation hen?
FAB vil kombinerer møde (-r) med lokale planlæggere/
kontaktpersoner og få svar på spørgsmålene og besigtigelse
af konkrete omdannelsesområder.
FAB arbejder på at få kontakter til konkrete instanser som
kan hjælpe os med planlægningen af turen og har pt.
Kontakt både til kommunen og universitetsverdenen.
Umiddelbar efter sommerferien omsendes et detaljeret
program med besøg til konkrete omdannelsesområder.
Tilmelding: Tidspunkt for rejsen: torsdag d. 8.9 - søndag d.
11.9
Hotel: Central beliggende hotel – vi bor kun i Manchester.
Transport: Man sørger selv for at komme til Manchester
Pris: 3000 kr. inkl. Hotel (twiin rooms), intern transport i
Manchester/Liverpool samt guide. Merpris hvis der ønskes
enkelt værelse.
Forhåndstilmelding: Senest 1. juli 2016. Med en mail til
post@fabnet.dk med dine kontaktoplysninger
Pris – forhånd tilmelding: 500 kr. i depositum. Beløbet
bedes indbetalt senest d. 1. juli 2016 til Danske Bank reg.nr.
0260 konto nr. 3403044709
Spørgsmål: Peer (pfk@niras.dk) / Kurt (kkc@sbsby.dk) eller
mobil 60114275/24 22 53 50
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