
NATTBY

Kl 11.30-12 Registrering.

Kl 12 Velkommen 
v/ konferansier Pål Koren Pedersen, leder av komité for kultur og næring.

Kl 12.20 «Bakteppet - Arendal – hva nå?»
«Retail -  samfunnsmessige endringer – trender handel-servering» 
v / Hanne Gulbrandsen, Arendal By.
 «Det skjer mye i og omkring Arendal sentrum.  Hva har og hvor går Arendal?»
Kjappe skråblikk pågående prosjekter v/ Michael Fuller-Gee, Arendal Kommune.

Kl 13:00 «Tilbake til byen : Vinn- vinn for mange, hvorfor og på hvilke premisser?»
v/ Tine Sundtoft påtroppende fylkesrådmann Agder Fylkeskommune og Thomas 
Kiland-Langeland Fylkesmannen Aust- og Vest-Agder.

Kl 13.30 Grab & Go – pause
Vi henter mat og jakker – klare for en rundtur i byen.

Kl 13.45 «Livet i og mellom husene» - Levende Lokaler Arendal
Historieformidling realisert av elever ved Arendal Videregående skole i samarbeid med 
prosjektet Levende Lokaler Arendal (DogA-pilot)
v/ kulturenheten Arendal kommune og Arendal VGS.

Kl 14.45 «Utvikling og transformasjon av eldre gårder/ bygg – utfordringer og 
muligheter»
Nye virksomheter gir nye muligheter, men utfordrer også tradisjonell bruk av gårder, kulturarv, 
reguleringer,  v/ Venke Moe, plan- bygningssjef i Kristiansand Kommune.

Kl 15.10 «Co-works i butikklokale, bruksendring til besvær eller glede?»
v/ Lisbeth Iversen, Levende Lokaler Arendal.

PROGRAM

TILBAKE TIL BYEN

Urban – av, for og med folket!
Attraktive byrom, revitalisering, transformasjon av gårder, retail- og sam-
funnstrender, offentlige bygg og funksjoner 
– plassering påvirker vitalitet.
Hvem har lykkes, hvordan høste for å tilrettelegge for vekst i små og 
mellomstore byer. Vi deler fra de som har eller er i ferd med å lykkes og 
setter et skråblikk på lokale muligheter.

BYUTVIKLINGSKONFERANSE



NATTBY

Kl 15.20 «Offentlige prosjekter – Hvordan påvirker de byattraktivitet og bybildet?»
Omsorgsbygg, skoler, offentlige etater, politi, svømmehall, kombibygg, retningslinjer statlige 
bygg - Plassering til glede og hodebry?  Aquarama i Kristiansand og Tromsø bads 
ringvirkninger for byene. v/ Cecilie Bjerke Skjømming Asplan Viak.

Kl 15.45 Pause

Kl 16.00 «Farsund/ Eilerts Sundt- midt i byen – fortettingsanalyse til glede og besvær.»
v/ by- og arealplanlegger Smári Stav og sivilarkitekt Gjertrud C. Wendt, Rambøll 
Kristiansand.  

Kl 16.25 «Utradisjonelle virkemidler i byutviklingen»
Byrom – sentrale møteplasser med forventinger. Kan utradisjonelle virkemidler i byutvikling 
bidra til å innfri innbyggere og gjesters forventning om byrom som fremtidsrettede gode 
møteplasser og aktivitetsarenaer?» 
v/ Silje Vaadal, enhetsleder kultur/samfunn Horten Kommune.

Kl 16.45 «Kanal som temporært kunstprosjekt -drøm eller mulig»
v/ Ane Skjævestad CoolArt og Linda Sætra enhetsleder kultur Arendal Kommune.

Kl 17.00 «Hva nå – urban av, for og med folket -hvordan realisere?
Teori og praksis små og mellomstore sørlandsbyer har store sesongsvingninger, hva er poten-
sialet og hvor vil vi?

Kl 17.30 Avrunding og  VELKOMMEN til BYNATT kveldsprogram i og rundt 
Kanalplassen.

Kl 19 BYSNAKKIS 
Engasjerte quick-innlegg fra de som brenner for og ser som muligheter for Arendals herlige 
bysentrum. Dialog og mingling på MØR Biffhus. 

TILBAKE TIL BYEN - BYUTVIKLINGSKONFERANSE 
Onsdag 25. april kl 11.30-17.30, Arendal kultur- og Rådhus.

Påmelding: https://austagderfk.pameldingssystem.no/bynatt-2018 
Frist 17. April. 
Gratis inngang.

Samarbeidspartnere:

Arrangører/ vertskap:


