
Forårsmøde - 27. maj 2010
Danske Planchefer

Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Kaffe og brød

Velkomst v/ Hanne Moe formand for Danske Planchefer

Ikast Kommunes rolle lokalt og regionalt v/ borgmester Carsten Kissmeyer
- Ikast i det lokale samspil med Herning og den regionale placering mellem Østjylland og Vestjylland og som opland 
til Århus. Forståelsen af byens og kommunens rolle og muligheder.

Trekantsamarbejdet og det Østjyske bybånd v/ Ulla Sandgaard, teamkoordinator, Teknisk Forvaltning, Vejle 
Kommune
- Kommunesamarbejdet i Trekantområdet har efterhånden eksisteret i en del år. Ulla Sandgaard gør status på sty-
rker og svagheder ved samarbejdet.
- Med baggrund i udpegningen af den østjyske millionby i Landsplanredegørelsen 2006 har miljøministeren sat sig 
spidsen for udviklingen af et Østjysk bynetværk. De indledende drøftelser mellem ministeriet og kommunerne har 
vist store forskelle på forventningerne til bynetværket. 

Spinderihallerne – Center for Kultur og Erhverv v/ Lene Lawaetz, Spinderihallerne - Center for Kultur og Erhverv, 
Vejle kommune
- Spinderihallerne er et innovationsmiljø, der bruger kunstneriske og æstetiske kompetencer til at skabe erhvervs- 
og organisationsudvikling og huser blandt andet Peter Schaufuss Balletten, en bokseklub, amatørscene og 40-50 
kreative iværksættervirksomheder.

Rundvisning i Spinderihallerne v/ Lene Lawaetz, Spinderihallerne - Center for Kultur og Erhverv, Vejle Kommune

Frokost

Walk and talk og byvandring i Vejle Midtby v/ Lars Buksti og Henrik Stjernholm

Det urbaniserede territorium. Østjylland under forandring v/ Tom Nielsen, lektor, ph.d. Institut for By og Land-
skab, Arkitektskolen i Aarhus
Oplægget tager udgangspunkt i den nyligt publicerede rapport Det urbaniserede territorium. Østjylland under foran-
dring. Her gives en karakteristik af de fysiske forandringer der de seneste år har fundet sted i det østjyske by-land-
skab, som en konsekvens af den generelle vækst og stadigt stigende mobilitet  der har præget området. På bag-
grund af Østjyllandsstudiet åbnes for en diskussion af en række centrale planlægningsmæssige problemstillinger: 
Princippet om adskillelsen mellem ’by’ og ’land’; differentieringen mellem vækst- og stagnationsregioner på national 
skala; og hvilken indflydelse et ændret bybegreb kan have på planlægningen.

Kaffe

Opsamling og debat

Afslutning

Mulighed for rundvisning i Bylaboratoriet 
- En byudstilling over igangværende projekter og visioner for Vejle.
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