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Velkommen til «Cool planning» av nye Kristiansand       
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Stedene vi bor, oppholder oss og jobber på er ikke bare byplanleggeres 
verk. Det handler om innbyggeres og brukeres hverdag, opplevelser, 
identitet og drømmer!

Byfrokost og Urban Lounge 
Vi inviterer til Byfrokost med foredrag på Kristiansand folkebibliotek 
av professorer fra inn- og utland. Foredragene foregår på engelsk. 
Vi inviterer også til Urban Lounge, hvor du kan du slå av en prat 
med unge internasjonale planleggere og masterstudenter fra NMBU 
i en uformell arena. Her kan du dele dine drømmer om hvordan 
Kristiansand skal bli i framtida, og kanskje selv bli inspirert!
Det blir matservering, innledning og diskusjon.

Søgne kommune
Songdalen kommune
Kristiansand kommune

Nye Kristiansand – hva betyr 
det for deg som bor her eller 
jobber her? Hvordan kan 
dagens tre kommunesentra 
videreutvikle seg sammen,
og hvilke lokale kvaliteter 
må vi holde på? Hva iden-
tifiserer jeg med Tangvall, 
Nodeland og Kvadraturen?

TID ARRANGEMENT STED

Tirsdag 25. sep. kl. 19.00–21.00 Urban Lounge – Innledninger og diskusjon Teateret, Kristiansand

Onsdag 26. sep. kl. 08.30–10.00 Byfrokost – Perspectives on regional planning (foredrag på engelsk) Folkebiblioteket, Kristiansand

Onsdag 26. sep. kl. 16.00–18.00 Urban Lounge – Lapskaus, innledninger og diskusjon Gymsalen ved rådhuset, Songdalen

Onsdag 26. sep.kl. 16.00–18.00 Urban Lounge  – Lapskaus, innledninger og diskusjon Rådhuset, Søgne

Onsdag 26. sep. kl. 19.00 Urban Lounge –  Innledninger og diskusjon Teateret, Kristiansand

Torsdag 27. sep. kl. 08.30–10.00 Byfrokost – Good places and vibrant communities (foredrag på engelsk) Folkebiblioteket, Kristiansand

Torsdag 27. sep. kl. 19.00 Urban Lounge – Diskusjon Teateret, Kristiansand

Fredag 28. sep. kl. 18.00 Avslutning og utstilling av resultatene fra workshopen* Teateret, Kristiansand

Om Cool planning workshop 
Mellom 24. og 28. september har Kvadra-
turen, Nodeland og Tangvall besøk av 18
unge planleggere fra hele verden og 60
studenter fra universitetet på Ås (NMBU).
Gjennom en ukes workshop skal de 
komme  med nye perspektiver, bane-
brytende idéer og inspirasjon om vår 
fremtid i den nye kommune. 
 
Alle arrangementer: åpent for alle/gratis!

* Utstillingen vil rotere rundt i de tre rådhusene etter den 28. september 

24.–28. september


