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LOG IND

AARHUS

Fællesskabet ﬂytter ind i
tomme, ældre bygninger

Club Mega Saray
All Inclusive

AF: MORTEN SVITH
Publiceret 14. maj 2017 kl. 13:45

fra 4.296 kr
Bestil nu
White Gold Hotel & Spa
All Inclusive

fra 3.596 kr
Bestil nu

MEST LÆSTE - LIGE NU
Aarhus

Ægtepar samlede 10
kilo skrald på én
gåtur: Blev belønnet
med middag af
imponeret
restaurantchef
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Aarhus

Masser af pladser:
Kun få har opdaget
nyt P-hus i
Latinerkvarteret

Maltfabrikken i Ebeltoft er et eksempel på, hvordan aktive borgere arbejder på at bevare en
markant historisk bygning og forvandle den til et mødested for hele byen. Den slags er en vej til
et godt bymiljø, mener formanden for Foreningen Bykultur i Aarhus, Bruno Viuf Larsen. Arkivfoto

Aarhus

0 kommentarer

Hvid hær af
tilhængere drager til
Sønderjyske

Rundt om i landet er der masser af eksempler på lukkede
fabrikker og nedlagte stationsbygninger, der er blevet bevarede,
fordi aktive borgere har overtaget bygningerne og forvandlet
dem til lokale samlingssteder. Den slags genbrug er guld for
bymiljø
AARHUS: Gode bymiljøer, der
forener fornyelse og bevaring,
bliver ofte drevet frem af
engagerede borgere, der øjner
mulighederne i at forvandle
bygninger og miljøer, der er
overhalet af tiden, til noget nyt,
der styrker fællesskabet i
lokalområdet.

Østjylland

Aftaler er på plads:
Her kommer en ny sø
Alarm 112

Drama på Trøjborg:
Bil rullede rundt på
taget foran biograf

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aarhus

Den nye Golf
Sportsvan.

Kronprins, high ﬁves
og selﬁes: Folkefest
til Royal Run i Aarhus

Priser fra kr. 233.976,-.
• Rummelig kabine.
• Stort bagagerum.
• Multifunktionsrat i læder.
• Fodgængerovervågning.

Se mere her

Golf Sportsvan fra kr. 233.976,- inkl. lev. Brændstofforbrug ved bl. kørsel 19,2-24,4
Projekter af den slags vil
km/l. CO -udslip 112-122 g/km.
. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Foreningen Bykultur i Aarhus
meget gerne have blandt kandidaterne til den nye bykulturpris - Årets
Bernhardt.
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Nyt liv til det forladte
- Ofte opstår ideerne, når en fabrik lukker, en bygning eller grund
efterlades forladt, eller der mangler noget i lokalsamfundet. Så tager
nogen initiativ til at redde det forladte og genbruge det til at udfylde
en manglende funktion i byen eller lokalområdet, siger Bruno Viuf
Larsen, der er formand for Foreningen for Bykultur i Aarhus.

Ægtepar samlede 10
kilo skrald på én
gåtur: Blev belønnet
med middag af
imponeret
restaurantchef

- Engagerede foreninger og ildsjæle skaffer midler og ﬁnder på
anvendelsesmuligheder til områder og bygninger, som ellers ville have
været fjernet. Andre steder bliver gaderummene anvendt på nye måder,
der mangedobler selve oplevelsen af at færdes i byen. Selv små ting
kan give store oplevelser, fortsætter han.
Bruno Viuf Larsen vil ikke fremhæve eksempler på den form for
bevaring og fornyelse i Aarhus Kommune - det må folk selv gøre og
indstille dem til Bernhardt-prisen.
d Hotel &
a
ya-TYRKIET

Men han giver gerne eksempler udenfor kommunegrænsen.

KULTUR

Festivalanalyse:
Northside og Roskilde
i front
Club
Kemer-Anta

LÆS OGSÅ:

96 kr

Godt landsbymiljø smitter af på
huspriserne

til

fra 3.
White Gold Hote…

B

All Inclusive

Dreams
ch
ya-TYRKIET

46 kr
til

Eksemplet fra Ebeltoft
I Brande har en forening for eksempel omdannet en forladt togremise
til et kulturhus, og i Sdr. Felding er den gamle biograf blevet til et
kulturelt samlingssted. På Amager skal en tidligere busvendeplads
forvandles til nyt byrum med cykellegeplads for lokale beboere, og i Vrå
bliver en tidligere stationsbygning, der har stået tom i nogle år,
indrettet til foreningsbaseret bryggeri med café, køkken og butik.
I det østjyske er planerne for den gamle og markante maltfabrik i
Ebeltoft et godt eksempel på bevaring og fornyelse, mener Bruno Viuf
Larsen.
I 2013 blev den tidligere fabriksbygning købt af en fond, der
samarbejder med en lang række grupper i byen om at forvandle
bygningen til byens nye kulturhus og mødested, der efter planen skal
være færdigt i 2019.
LÆS OGSÅ:

Navnet bag prisen - Bernhardt Jensen

LÆS OGSÅ:

Kom med din kandidat til prisen

fra 3.596 kr
Hotel Apollo
All Inclusive

fra 1.746 kr

SENESTE NYT
10:55

Spydighed koster Sønderjyskeassistent karantæne mod AGF

10:50

Ung motorcyklist er dræbt på
køreteknisk anlæg

10:41

Harry Kane får anførerbindet for
England ved VM

10:00

50 år med kronprins Frederik

10:00

Festivalanalyse: Northside og
Roskilde i front

09:58

Hjort: Vi øger samarbejdet med
Sverige grundet russerne

fra 2.
B

Spotted: Find dig selv blandt løbeprinser og prinsesser - og så lige en
enkelt ægte prins

09:58

09:52

LÆS OGSÅ

Kleopatra
Alanya-Ant

Zlatan Ibrahimovic slår modspiller
og ser rødt

Vis ﬂere
AARHUS

Vi indtager byens rum som aldrig før - og
får hjælp til det
AARHUS

Forening gentager succesen med en pris til
det gode bymiljø
AARHUS

Stemning og traditioner sendte Bernhardt
til Risskov
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