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Københavns Kommunes grønne visioner sigter på mangfoldighed og livs-
kvalitet. De tanker går godt i spænd med Miljøpunkt Indre By-Christians-
havns ønske om et København med mange grønne oaser og storbyhaver, 
hvor byens borgere kan mødes omkring det at dyrke spiseligt frugt og grønt. 
Tankerne er inspireret af den engelske byplanlægger og arkitekt Carolyn 
Steel, som peger på behovet for, at storbyernes borgere og særligt byens 
børn får adgang til storbyhaver, hvor de kan få viden om deres mad og om 
naturens sammenhænge.

Tirsdag den 22. marts kl. 19.15 i Rundetaarn

19.15  Velkommen 
	 ved	Miljøpunkt	Indre	By-Christianshavn.

19.20 Københavns grønne visioner - mangfoldighed og livskvalitet!
	 Jon	Pape,	Centerchef	for	Park	og	Natur,	Københavns	Kommune.

        - Hvordan tænker Københavns Kommune mangfoldighed og livs-
kvalitet ind i planlægningen af byens grønne rum?

        - Hvordan vil kommunen skabe gode rammer for borgernes lokale 
og frivillige engagement i de grønne uderum?

19.40 Mellem land og by - de gode eksempler. Hvordan skaber vi syn-
lige oaser med spiseligt frugt og grønt i København?

	 Mie	Kongstad	Søgaard,	Københavns	Madhus.
	 Thorkild	Ljørring,	Landssammenslutningen	af	Økosamfund.

        - Møder mellem forskellige generationer og kulturer i byhavefælles-
skaber, generationshaver og skolehaver.

        - Fælles taghaver, terrasser og gårdrum og mødesteder med spiseligt 
frugt og grønt.

        - Fødevarefællesskaber og udveksling mellem land og by.

20.05 Pause

20.15 Oplæg til debat
	 ved	Miljøpunkt	Indre	By-Christianshavn.

20.25 Debat

20.55 Afrunding og opsamling 

 Dørene åbnes kl. 18.30. Efterfølgende er der mulighed for at se 
udstillingen Hungry	Planet	-	mellem	køkken	og	klode.

 Entré gratis - men tilmelding via www.rundetaarn.dk.

Hungry	Planet	-	mellem	køkken	og	klode	er	tilrettelagt	af	Miljøpunkt	Indre	
By-Christians	havn	-	se	mere	om	udstillingen	på	www.hungryplanet.dk.

Udstillingen	er	støttet	af	Nordea-fonden,	Indre	By	Lokaludvalg,	KLS	Grafisk	
Hus,	Landbrugets	Kulturfond	og	Gaia	Trust.
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