
BEFARING
Eksperimentboligene 
på Svartlamoen 

Torsdag 8. september, 17.00 - 18.30
etterfulgt av tur på RAMP

Svartlamoen er Norges eneste 
byøkologiske forsøksområde. 
Eksperimentboligene er et prosjekt 
som tester nye former for medvirkning, 
selvbygging, materialbruk og gjenbruk. 
Byggingen startet i august 2015, og nå 
begynner den å ta form.

Innledere: Trygve Ohren (Nøysom 
arkitekter), Tore Sager (NTNU) og 
representanter fra selvbyggerne

Oppmøte 17.00 ved ReMida 
bak barnehagen på Svartlamoen

FROKOSTMØTE
Campusutvikling 
 

Fredag 16. september, 08.00 - 09.00
Mellomrommet, Gløshaugen
3. etg i sørligste høyblokk

NTNU campusprosjektet jobber 
med lokalisering og foreslår en 
konsentrasjon mot vest, på Elgeseter. 
Lokaliseringsrapporten er på høring til 
21.9. Hvordan tenker NTNU, kommunen 
og andre å samarbeide og styre 
utviklingen av bycampus? 

Innledere: Merete Kvidal (Prosjektsjef 
for Campusutvikling), Øystein Ask 
(Byplankontoret, Trondheim kommune)

Nyhavna
- hva nå? 

Torsdag 20. oktober, 19.00-21.00
Trondheim Havn, Skippergata 14, Nyhavna

Kommunedelplanen for Nyhavna 
ble vedtatt i april og arrangementet 
“Hendelser på Nyhavna” bidro til å gi byen 
et annet blikk på området. Men hva skjer 
nå? Hva er veien videre?

Innleder: Ingrid Sætherø (Trondheim 
havn) og Maria Meland Christensen 
(Byplankontoret, Trondheim kommune)

Store ambisjoner i byutviklingen
- hvordan realisere dem?

Tirsdag 1. november, 12.00-13.00
Studio:beta, Prinsensgate 8

Gro Sandkjær Hanssen er forsker ved 
Norsk institutt for by- og regionforskning. 
Hun jobber med medvirkning, samstyring 
og styringsutfordringer på lokalt 
og regionalt nivå, særlig knyttet til 
byplanlegging. 

Innledere: Gro Sandkjær Hanssen (NIBR) 

Innledere: Alberte Ruud (Statens 
vegvesen),  Ann-Margrit Harkjerr 
(Eierskapsenheten, Trondheim kommune) 
og Merethe Wist (Byplankontoret, 
Trondheim kommune)

Knutepunktene har potensiale til å være 
en generator i byutviklingen. Alberte Ruud 
forteller først om knutepunktsutvikling 
generelt, deretter får vi lokale eksempler 
på knutepunkt i endring.

Knutepunkt
- en generator for byutvikling

Onsdag 23. november, 17.00-19.00
etterfulgt av plan & pils
DIGS, Olav Tryggvasonsgate 30

Styret i BoBy Trondheim 2016/2017 
Trine Gjessen, leder
Esther Balvers, nestleder
Bjørn Inge Melås, kasserer
Preben Lyngaas Jensen, sekretær
Silje Wendelborg Fremo, sponsorkontakt
Christina Føllesdal Brown, styremedlem

Vil du bli medlem?
 

www.boby.no

BoBy Trondheim er en del av 
Norsk bolig- og byplanforening

Personlig medlemskap 590,- 
Studentmedlemskap 320,-
Begge inklusive tidskriftet Plan
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