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MIDTBYKONFERENCE
...DET ER GRATIS, OG DU KAN FRIT KOMME OG DELTAGE SOM DU HAR LYST

VÆRKSTEDET

UNDERVÆRKET, STEMANNSGADE 9C

12.00-16.00 - MELLEM SAL

MASKINRUMMET

UNDERVÆRKET, STEMANNSGADE 9C

13.00-16.00 - STORE SAL

I maskinrummet kan du høre oplæg og paneldebatter, som giver inspiration og
nye vinkler på Randers midtbys fremtid. Journalist Christian Degn fra DRs Hammerslag vil guide os igennem og inddrage spørgsmål fra publikum.
13.00

Kom og se hvor Randers midtby er på vej hen, og bidrag med dine ideer og ønsker
til fremtidens midtby. I værkstedet kan du bl.a. få et indblik i, hvad der sker af
forandringer i både Randers og i andre midtbyer i disse år. Du kan se videoklip
med vox-pops fra byen, og du kan sætte dit aftryk på midtbyens fremtid.

MIDTBYEN PÅ DAGSORDENEN. BORGMESTER TORBEN HANSEN (S)
byder velkommen og fortæller om sine visioner og ambitioner for
Randers Midtby.

13.10

Bliv inspireret og kom med dine bud på hvordan midtbyen bliver et bedre sted at
bo, besøge og opleve. Vær blandt andet med til at komme med forslag til eksperimenter, der kan vise nye veje frem for midtbyen i det kommende år.

RANDERS HANDLER - GØR DU? JOURNALIST CHRISTIAN DEGN og
MIDTBYKOORDINATOR ANNE IVERSEN HANSEN præsenterer programmet og spørger, hvad vi selv kan gøre for at få en levende midtby.

13.25

HVORDAN LYKKES MIDTBYEN? JULIE HOLCH FRA LIVINGCITIES viser
eksempler på, hvordan handelsbyer er begyndt at gentænke sig selv for
at skabe stærke, levende og unikke midtbyer.

13.45

FRA TOM BUTIK TIL MERE BYLIV. VEJLES TEKNIK- OG MILJØDIREKTØR, MICHAEL SLOTH, OG CITYCHEF I RANDERS, METTE 		
BRÆMER, diskuterer erfaringer og ideer til at få liv i tomme 		
butikslokaler og skabt attraktive byrum, handels- og bygader.

14.20

STIGENDE EFTERSPØRGSEL - EFTER DET RIGTIGE. BRIAN ANDERSEN
FRA RANDERSARKITEKTEN OG JESPER FANGEL FRA NYBOLIG
ERHVERV diskuterer, hvad det betyder for Randers, at der lige nu skyder attraktive boliger op i bymidten, og at der kommer boliger og nye
typer erhverv i tidligere butikslokaler.

14:45

VI VIL HAVE DET HELE MED! KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER HENRIK
BYAGER giver sine bud på hvorfor midtbyen passer perfekt til fremtidens livsstil med fokus på muligheder, fællesskab og livskvalitet. Og
hvilke krav det stiller til fremtidens midtby.

15.10

PRØV DET! KARSTEN THORLUND FRA TEGNESTUEN SLA viser hvordan midtbyens liv kan forandres og beriges igennem eksperimenter i
byens rum. Eksempelvis ved at bruge naturen som en stærk kraft til at
skabe sanselige oplevelser og fællesskaber.

15.30

SPØRGSMÅL OG DEBAT

STORE SAL
- MASKINRUMMET
13.00-16.00

MELLEM SAL
- VÆRKSTEDET
12.00-16.00

GADEN - UDSTILLING
12.00-16.00

UDSTILLING OM MIDDELGADE

UNDERVÆRKET, STEMANNSGADE 9C
12.00-16.00 - GADEN

I gaden bliver du mødt af en udstilling med
modeller af fremtidsdrømme for Middelgade.
Eleverne på Den Skandinaviske Designhøjskole
har som studieprojekt arbejdet med at give nyt
liv til en del af Middelgade, som lige nu står tom.
Har de fat i noget, som kan løfte midtbyen?

Med forbehold for ændringer undervejs

FOKUS PÅ MIDTBYEN I RANDERS
I 2018-19 skal vi sammen med jer, der bruger byen, understøtte en attraktiv
fremtidsvision for midtbyen. Konferencen er et skridt i den retning.

Vi skal samarbejde, vi skal teste ideer i 1:1 og vi skal
lave en strategisk udviklingsplan

MIDTBYEN - DU ER EN DEL AF DENS LIV
Midtbyen er igang med en forandring, som også ses i mange andre
byer i disse år. Der bliver færre butikker, flere boliger, flere
cafeer, klinikker og spisesteder. Samtidig bruger vi byen på nye
måder. Vi vil gerne diskutere, hvordan Randers kan forholde sig til
det, så vi også i fremtiden har en spændende midtby med noget at
mødes om.
Midtbykonferencen 8. september 2018 er en del af Randers Kommunes 2-årige initiativ, hvor midtbyen står højt på dagsordenen. Frem
mod udgangen af 2019 skal vi:
•

Afprøve ideer til nye måder at bruge byen på i 1:1

•

Finde ud af, hvordan midtbyen skal udvikle sig i samarbejde med
byens borgere, handlende, grundejere mv

•

Få skabt en strategisk udviklingsplan, som lægger kursen for
midtbyens udvikling
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