Byutvikling angår
oss alle:
Kom og bidra i debatten!
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Debattmøte om byutvikling på Stasjonen onsdag 23. september 19:00-21:00

Vi vil skape den gode byen!
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Vi vil skape den gode byen!

Hvordan skape den
gode byen?
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Er du interessert i byutvikling
og har du lyst til å treffe
engasjerte fagfolk som jobber
med å utvikle Tønsberg?
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og har du lyst til å treffe
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Det får du mulighet til på
Stasjonen (Tollbodgaten 22)
onsdag 23. september kl. 19:00.
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Arkitektforeningene i Vestfold
inviterer til paneldebatt og
samtale om hvordan vi sammen
skal skape en bedre Tønsberg by.

Arkitektforeningene i Vestfold
inviterer til paneldebatt og
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Vi har invitert noen engasjerte
og kunnskapsrike bidragsytere.

Vi har invitert noen engasjerte
og kunnskapsrike bidragsytere.

Tema og innledere:

Tema og innledere:

•

Hva er stygt og pent?
Ola Roald fra Ola Roald
Arkitektur

•

Hva er stygt og pent?
Ola Roald fra Ola Roald
Arkitektur

•

Hvordan sikre bokvalitet i
den tette byen?
Thorvald Bernhardt fra KB
arkitekter

•

Hvordan sikre bokvalitet i
den tette byen?
Thorvald Bernhardt fra KB
arkitekter

•

Hvordan blir fremtidens handel
og byliv i Tønsberg?
Cecilie Sørumshagen fra
Tønsberglivet

•

Hvordan blir fremtidens handel
og byliv i Tønsberg?
Cecilie Sørumshagen fra
Tønsberglivet

•

Hva betyr det grønne skiftet
for Tønsberg?
Hanna Fossen Thaugland fra
Tønsberg kommune

•

Hva betyr det grønne skiftet
for Tønsberg?
Hanna Fossen Thaugland fra
Tønsberg kommune

•

Hva skal vi bruke byens
uterom til, og hvordan bør
de utformes?
Cathrine Heisholt fra
Tønsberg kommune

•

Hva skal vi bruke byens
uterom til, og hvordan bør
de utformes?
Cathrine Heisholt fra
Tønsberg kommune

•

Hva må til for å skape
attraktive arbeidsplasser
i sentrum?
Pål Egeland fra Folksom

•

Hva må til for å skape
attraktive arbeidsplasser
i sentrum?
Pål Egeland fra Folksom

Det blir gode muligheter for
mingling og samtaler.

Det blir gode muligheter for
mingling og samtaler.

Kvelden avsluttes med politisk
debatt. Arrangementet er gratis og
åpent for alle.

Kvelden avsluttes med politisk
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åpent for alle.

Vel møtt!

Vel møtt!

