2017
FAGMØTE og ÅRSMØTE

Gatekamp
- om utviklingen av Elgesetergate
Fredag 10. mars, 12.00 - 13.00
Møterom kvarts, Fylkeshuset

DEBATT

Campus
- deba om prosess og mulige løsninger
Onsdag 29. mars, 19.00
Li eraturhuset

FAGMØTE

Boligkvalitet
- hvordan deﬁnere det?
Torsdag 6. april, 19.00
DIGS, Olav Tryggvasonsgate 30
FAGMØTE

GåBy
- hvordan få ﬂere l å gå?
Onsdag 10. mai, 15.00
DIGS, Olav Tryggvasonsgate 30

BEFARING med felles middag e erpå

Nye Lilleby
- en urban, grønn og bilfri bydel tar form
Torsdag 8. juni, 17.00
Oppmøte Maskinparken på Lilleby

BoBy Trondheim er en del av
Norsk bolig- og byplanforening
Personlig medlemskap 590,Studentmedlemskap 320,Begge inklusive dskri et Plan

Elgesetergate skal ikke legges i tunnel.
Superbussen skal ha prioritet gjennom
gata. Det skal også gående og syklende.
Legg på noen bevaringsverdige bygg,
og det er duket for gatekamp. Øyvind
Dalen Sørbøl kjenner prosessen godt, og
forteller om ulike avveininger og hensyn.

Innleder:
Øyvind Dalen Sørbøl (Miljøpakken,
Trondheim kommune)

Samlet campus for NTNU i Trondheim er
under planlegging. Vi har invitert en rekke
personer med ulik fagbakgrunn l å se på
prosessen og NTNUs kriterier for samlet
campus. Deba antene får også mulighet
l å peke på hvilke løsninger de mener er
best for byen.

Innledere:
Representanter fra ulike fagfelt

Boligkvalitet er stadig omdiskutert. Støa
vil fortelle hva forskningen har ledet fram
l at er god boligkvalitet. Johannessen
vil re e et kri sk bli mot vår ds
utbyggingsmodeller, og sam dig vise
hvordan Pir II jobber for å snu utviklingen.

Innleder:
Eli Støa (professor, NTNU)
Jens Kjelbu Johannessen (arkitekt, Pir II)
En utbygger

Vi kan slå fast at gange er bra, og at
ﬂer burde gå mer. Helge Hilnhu er har
doktorgrad med gange som tema. Han
forteller hvordan gåteori kan brukes som
grunnlag for planleggingen. Eller kort og
godt; Hvordan få ﬂere l å gå?

Innleder:
Helge Hilnhu er (forsker)

BOBY inviterer l sommerbefaring på Nye
Lilleby. Industrien er borte og det utvikles
en ny bydel med over 1000 nye boliger,
møtesteder og store parker. Veidekke/
Lilleby Eiendom presenterer historien og
tar oss med inn i nye bygg.

Innledere:
Kari Solli (Veidekke)

Vil du bli medlem?
www.boby.no

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

