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TECHNICAL VISIT – STUDIEBESÖK

KÖPENHAMN 25-26 april 2019
Köpenhamn – världens bästa stad att leva och bo i!
Vad kan vi lära av dem?
Det finns en anledning till att Lonely Planet har placerat Köpenhamn överst på
bucket-listan på städer att besöka 2019! De är kända för sin spännande arkitektur,
de många gourmetrestaurangerna, park- och grönområdena, de rena hamnbassängerna
där folk solar och badar och inte minst deras unika cykelkultur. Flera gånger
har staden utsetts till världens bästa stad att leva och bo i.
Köpenhamn ligger i framkant även när det gäller stadsutveckling, food & beverage,
mat och kultur. Där finns mycket att lära och inspireras av. Inte minst när det gäller
hållbarhetsperspektivet. Hur förbereder de sig för att nå EU:s 2030 mål?
Hur hanterar de dagvatten? Hur tänker de kring trafik, tillgänglighet och säkerhet?
Vi startar redan kvällen 24 april med en gemensam mingelträff på en av stadens
restauranger. Resan bjuder på trendspaning kring attraktiva och annorlunda
mötesplatser, kvällsekonomi, nya matkoncept, cykeltrafikplanering, plats- och
stråkutveckling med mera.

Välkommen på en inspirationsfylld studieresa i vårt grannland Danmark!

s

HÅLLTIDER
24 april
19.00 Mingelkväll på en kvarterskrog för dig som kommer redan kvällen innan.
Kvällen avslutas med en upplevelsefylld vandring med fokus kvällsekonomin.
Allt till självkostnadspris.
25 april
09.00 Samling på hotell Scandic Copenhagen för gemensam avfärd med buss.
18.30 Tillbaka på hotellet
20.00 Gemensam middag
26 april
08.30 Samling och gemensam avfärd med bussen vid Scandic Copenhagen
14.00 Avfärd till hotellet och avslutning ca 15.00

HÅLLPLATSER
•
•
•
•
•
•

KÖDBYN – från köttindustri och slakteriområde till ”Gå-ut-inneställe” http://www.kødbyen.dk/
REFFEN – ny urban playground för co-creation, innovation, mat och kreativitet, www.reffen.dk
NYHAVN/CHRISTIANSHAVN – plats- och stråkutveckling
CARLSBERGS BYEN – Köpenhamns nya bykvarter med gamla anor
TORVEHALLARNE – från torghandel till matmekka, http://torvehallernekbh.dk/
JAEGERSBORGSGADE – från ett kriminellt utsatt område till hipster- och trendkvarter

PRIS OCH HOTELL

MEDLEMSPRIS: 6 955 kr (Icke medlem 8 995 kr) moms tillkommer.
Rabatt vid större sällskap. I priset ingår studiebesök, stadsrundtur med buss, lunch båda dagarna
och middag första kvällen.
HOTELL: tillkommer ca 1 750 kr per natt och enkelrum inklusive frukost på Scandic Copenhagen.

ANMÄLAN

Snarast dock senast 27/3 behöver vi din anmälan. Skicka till anmalan@svenskastadskarnor.se
Antal platser är begränsat till 40 deltagare. Först till kvarn-principen gäller. För att kunna
genomföra studiebesöket till nämnda priser krävs att vi blir minst 18 deltagare. Detaljerat
program med hållpunkter och reseinformation skickas när vi mottagit din anmälan.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

SAMORDNARE & RESELEDARE:
Marlene Hassel, 070-657 52 99 marlene.hassel@svenskastadskarnor.se
Erika Braun, 0733-30 70 00 erika.braun@svenskastadskarnor.se
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